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د افغانستان د برشي حقونو د خپلواک کميسيون خپرندويه ارګان

ارگان نرشاتی کمیس�یون مس�تقل حقوق برش افغانستان

ماده چهلم و یکم )قسمت دوم(

ج( کمیت��ه به موض��وع مرجوعه فقط پس از احراز این که بناب��ر اصول متفق علیه حقوق 
بین الملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده 
است به موضوع مرجوعه رسیدگی می کند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به 
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خواهد داد.
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اس��اس احترام به حقوق بش��ر و آزادی های اساسی شناخته ش��ده در این میثاق مساعی 

جمیله خود را در ا ختیار کشورهای ذی نفع طرف میثاق خواهد گذاشت.
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فقره »ب« هرگونه اطالعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز( کش��ورهای ذی نفع طرف میثقا موضوع فقره »ب« حق خواهند داش��ت هنگام رسیدگی 
به قضیه در کمیته نماینده داش��ته باشند و مالحظات خود را شفاها یا کتبا یا به هریک از 

دو فقره اظهار بداند.
ح( کمیت��ه باید در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع فقره »ب« گزارش 

بدهد.
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شرایط همکاری قلمی با ماهنامه حقوق بشر:
1- مقاله باید در حوزه حقوق و حقوق بشر نگاشته شده باشد.

2- مقاله باید دارای ساختار تحقیقی استاندارد و منابع و مآخذ معتبر باشد.
3- مقاله به لحاظ محتوایی باید با اسناد و قوانین ملی و بین المللی حقوق بشری در تضاد نباشد.

4- اداره ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.
5- مقاله ارسالی، بازگردانده نمی شود.

6- در تایپ مقاله، اصول اولیه نگارش و معیارهای تایپ اس�تاندارد چون، ش�یوه درس�ت حروف چینی 
 )word(رعایت شود و متن با فرمت ورد ،)...کمپیوتری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/سجاوندی و

و هیچ گونه صفحه آرایی به نشانی اینترنتی ماهنامه فرساده شود.
7- مقاله ارزیابی شده در نوبت چاپ قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت ماهنامه، براساس نوبت دریافت و 

ویرایش نهایی، منتشر می شود.
8- نویسنده باید مقاله فرستاده شده به ماهنامه را، هم زمان برای انتشار به دیگر نشریه ها نفرستاده و در 

صفحه های اینترنتی نیز انتشار نداده باشد، وگرنه از گردونه انتشار خارج خواهد شد.
9- نسخه اصلی، با مشخصات کامل و ذکر منبع، با مقاله ترجمه شده فرستاده شود.

10- مشخصات کامل نویسنده، محل کار، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تماس وی در صفحه 
اول ذکر شود.
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ط��رح و تأیید اولیه قانون اجتماع��ات، اعتصابات و تظاهرات بعد از 
بازنگري و مش��وره با نهادهاي مدني و کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
با حضور مقام ه��ای وزارت عدلیه، وزارت داخله، دفتر ش��ورای امنیت 
ملی، کمیس��یون اصالحات اداری و خدمات ملکی، بُرد عدلی و قضایی 
ریاس��ت جمهوری در دفتر معاونت دوم ریاس��ت جمهوری سبب شد 
که ب��اری دیگر موضوع آزادی بیان و آزادی تجمعات و تظاهرات مورد 
توج��ه قرار گیرد. این توجه در واقع بازتاب دهنده دغدغه ها، نگرانی ها و 
انتقاد های زیادی درباره صیانت از آزادی بیان و آزادی های دموکراتیک 
به طور کلی بوده اس��ت. اگرچه تا تصوی��ب و تأیید نهایی این قانون از 
س��وی هیئت دولت فاصله داش��ته و اکنون این قانون در وزارت عدلیه 
زی��رکار قرار دارد. با و جود این، باید تأکید کرد که برگزاري تظاهرات، 
اعتصابات و اجتماعات از حقوق اساسي شهروندان به شمار مي آید؛ زیرا 
از طریق این ش��یوه مدنی است که شهروندان آزادانه قادر خواهند بود 
که مخالفت و نارضایتي خ��ود را  برابِر حکومت و نهادهاي دولتي بیان 
کنند، کاس��تي ها و نارساي ها را بر مال س��ازند، از مقام های حکومتی و 
نهادهاي دولتي بخواهند که در جهت بهبود بخش��یدن وضعیت و رفع 
کاس��تي هاي موجود بکوشند و در برابر کارکردهای خود به شهروندان 
کشور پاس��خگو باش��ند. نه تنها این، بلکه به رسمیت شناختن چنین 
حقی برای ش��هروندان  مهم ترین دستاوردهای نظام جدید سیاسی در 
سطح داخلی و منطقه ای شمرده می شود. بنابراین حکومت و نهادهای 
قانونگذار مسئولیت جدی دارند که از این حق شهروندان حفاظت کرده 
و به هیچ بهانه ای نبایستی چنین حقی نادیده انگاشته شده  یا خدشه دار 

و محدود شود. 
آزادی بیان در وسیع ترین مفهوم، که حق کامل سیاسی و اجتماعی 
ش��هروندان را دربر می گیرد، از اساسی ترین حقوق شهروندی هر انسان 
است. حقی که قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان با درنظرداشت 
اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های پذیرفته شده حقوق بشری، 
آن را با صراحت در فصل دوم قانون اساس��ی دولت افغانس��تان حقوق 
و وجای��ب اتباع، و در ماده س��ی و چهارم قانون اساس��ی به رس��میت 
ش��ناخته اس��ت. بدین جهت برخورداری از حق تظاهرات و اعتراضات 
مدني و مس��المت آمیز، نشانه بلوغ و رشد سیاسی و اجتماعی شناخته 
شده و نشان از تعهد حکومت به اصول دموکراتیک می باشد. به معنای 
دیگر ما برای گذر موفقانه از امواج متالطم بحران و بی ثباتی سیاس��ی 
و محرومیت های اجتماعی و اقتصادی و توس��عه حقوق بشر مسئولیت 
داری��م که تض��ارب آراء و گوناگونی اجتماعی و سیاس��ی و فرهنگی را 
بپذیریم؛ در ادامه آن بایستی تجارب روند هم دیگر پذیری و همسویی را 
تقویت کنیم. حفاظت از چنین حقوقی و فراهم سازی برای شکل گیری 
تجمعات مدنی و تظاهرات ها و اعتصابات مسالمت آمیز از سوی حکومت 
به منزله تقویت ارزش ها و روش های دموکراتیک دانس��ته می ش��ود. از 
جانب دیگر ناگفته نباید گذاشت که ادای چنین مسئولیتی یک جانبه 
نب��وده و فقط حکوم��ت در حفاظ��ت از ارزش های یادش��ده و تأمین 
حقوق شهروندی به تنهایی مس��ئولیت ندارد، بلکه در سوی دیگر این 
مشارکت، ش��هروندان و نهادهای مدنی و حقوق بشری نیز مسئولیت 
دارند. مس��ئولیتی که تعهد و رعایت موازین و اصول حقوق شهروندی 
و آزادی های دموکراتیک را از س��وی ش��هروندان می طلبد. در شرایط 
تاریخی کنونی باید س��عی به خرج دهیم ت��ا آزادی بیان و آزادی های 
دموکراتی��ک و حقوق ش��هروندی تحت حاکمیت قانون، و توس��ل به 
راهکارهای دموکراتیک و مدنی در س��اختار اجتماعی و سیاسی کشور 
نهادینه گردد، و فرصت ها و دستاوردهای موجود نظام سیاسی و حقوق 
شهروندی را با تمام توان و حضور آگاهانه و مسئوالنه خود پاس  داریم.

مدیرمسؤول

آزادی های 
دموکراتیک را 

پاس  داریم
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د عدليې وزارت، کورنيو چارو وزرات، د ميل امنيت ش��ورا دفرت، د اداري 

اصالحاتو او ملکي خدمتونو کميسيون، او د جمهوري رياست د دويم مرستيال 

په درفرت کې د عديل او قضايي بورډ په حضور کې، له مدين بنسټونو او د برش 

د حقونو خپلواک کميسيون په مشورې او بيا کتنې رسه، د غونډو، اعتصابونو 

او الرويونونو قانون ابتدايي طرحه او تاييد يې د دې سبب شو چې يو ځل بيا 

د بيان، غونډو او الريونونو د آزادۍ موضوع ته پام ور واوړي.

دا پاملرنه په واقعيت کې د بيان د ازادۍ او په ټوليز ډول د ډميوکراټيکو 

ازاديو د ساتنې اړوند د اندېښونو انعکاس ؤ. که څه هم چې د دولت د هيئت 

له خوا نهايي تصويب او تاييد ته فاصله ش��ته او دمګړۍ دا قانون په عدليې 

وزارت ک��ې تر کار الندې دی. خو بيا هم، باي��د تاکيد وکړو چې د الريونونو، 

اعتصابون��و او غون��ډو حق د هيوادوالو له اس��ايس حقونو څخه دی؛ ځکه له 

هم��دې مدين الرې څخه هي��وادوال په ازاد ډول ک��والی يش د حکومت او 

دولتي بنس��ټونو رسه خپل مخالفت او نارضايتي بيان کړي، کمۍ او ناغېړۍ 

بربنډې کړي، له حکومتي مقاماتو او دولتي بنسټونو وغواړي چې د وضعيت 

د ښ��ه کولو او شته کميو د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي او خلکو ته د خپلو 

چ��ارو  ځ��واب ويونکي وي. نه يواځ��ې دا، بلکې د هيوادوال��و د دې حق په 

رسميت پيژندل په کورنۍ او سيمه ييزه کچه د نوي سيايس نظام له تر ټولو 

مهمو الس��ته راوړنو څخه شمېرل کيږي. پر همدې بنسټ، حکومت او قانون 

جوړوونکي بنس��ټونه جدي مس��وليت لري چې د هيوادولو د دې حق ساتنه 

وک��ړي او په هيڅ پلمه نه باي��د دا حق ناليدلی وګڼل يش يا ټکنی او محدود 

يش.

د بيان آزادي په پراخ مفهوم، چې په بش��پړ ډول د هيوادوالو س��يايس او 

ټولنيز حق رانغاړي، د هر انسان بنسټي هيوادنی حق دی. داسې حق چې د 

جمهوري اسالمي افغانستان اسايس قانون، د برش حقونو د نړيوالې اعالميې 

او حقوق برشي منل شويو کنوانسيونو په نظر کې نيولو رسه، په رصاحت رسه 

په دويم فصل کې د اتباعو د حقونو او وجايبو په برخه کې، او په ۳۴مه ماده 

کې په رس��ميت پيژندلی دی. له همدې امله د الريونونو او س��ولييزو مدين 

اعرتاضونو له حق څخه برخه منېدل، د س��يايس او ټولنيز بلوغ او رشد نښه 

پېژندل شوې او ډميوکراټيکو اصولو ته د حکومت د تعهد ښکارندويي کوي. 

موږ د بحران، س��يايس بې ثباتۍ، اقتصادي او ټولنيزو محروميتونو له سختو 

څپو څخه د ترېدو لپاره مسوليت لرو چې د نظرونو بدلون او ټولنيزه، سيايس 

او فرهنګي رنګارنګي ومنو؛ ورپسې بايد د يو بل مننې او يووايل د بهري تجربې 

پياوړې کړو. د دا ډول حقونو س��اتنه او د حکومت له خوا د سوله ييزو مدين 

غونډو، الريونونو او اعتصابونو لپاره د الرې هوارول د دميوکراتيکو ارزښتونو او 

الروچارو پياوړتيا ګڼل کيږي. له بل پلوه بايد ووايو چې د دې ډول مسوليت ادا 

کول يو اړخيز نه دي او يواځې حکومت د يادو ارزښتونو په ساتنه او د هيوادنيو 

حقونو په تامني کې په يواځې ځان مسوليت نه لري، بلکې د دې (ګډون( په 

بل اړخ کې، هيوادوال او مدين او حقوق برشي بنس��ټونه هم مسوليت لري. 

داس��ې مسوليت چې له هيوادوالو د هيوادنيو حقونو او دميوکراتيکو ازاديو د 

موازين��و او اصولو د رعايت ژمنه غواړي. په اوس��نيو تاريخي رشايطو کې بايد 

کوښ��ښ وکړو چې د بي��ان آزادي، ډميوکراټيکې ازادۍ او هيوادين حقونه د 

قانون تر حاکميت الندې، او د هيواد په ټولنيز او س��يايس جوړښ��ت کې له 

ډميوکراټيکو او مدين الرو چارو څخه ګټه اخستنه بنسټي يش، او د سیايس 

نظام او هيوادنيو حقونو په برخه کې فرصتونه او الس��ته راړنې په ټول توان او 

شعوري حضور رسه مسوالنه وملانځو او درناوی يې وکړو.

مسؤول مدیر

ډميوکراټيکو 
ازاديو ته 
درناوی وکړو
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کارگاه آموزش��ی توانمندس��ازی آموزگاران 
حقوق بشر برای چهار روز از ۱۸ – ۲۱ سرطان 
۱۳۹۶ در دفت��ر مرکزی کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بش��ر برگزار شد. در این کارگاه ۴۰ تن از 
آموزگاران و معاونان مطبوعات از دفاتر ساحوی 
و والیتی اش��تراک کرده بودند. اعضای رهبری 
کمیس��یون جدیدترین یافته ه��ا و مهارت های 
مربوط به آموزش حقوق بش��ر را در این کارگاه 

مطرح کردند. 

کارگاه آموزشی 
توانمندسازی 
آموزگاران حقوق بشر 
برگزار شد
حسین سیرت

داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان خطاب به آم��وزگاران 
حقوق بشر گفت که آن ها همواره کرامت انسانی 
و برابری انسان ها را در آموزش های شان مدنظر 
گیرند و تالش کنند  کرامت انس��انی انسان ها با 
براساس نوع لباس، شکل ظاهری و یا معیارهای 
دیگر سنجش نشود؛ زیرا انسان ها صرف به خاطر 
انسان بودن دارای کرامت انسانی  و دارای حقوق 
برابر ند. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با 

تأکی��د بر برابری جنس��یتی و احترام به حقوق 
انسانی زنان گفت که برابری جنسیتی نباید تنها 
در شعار باقی بماند؛ بلکه هرنوع تبعیض در درون 

خانواده ها در برابر زنان از بین برود. 
س��تر جنرال محمد ایوب اصیل، کمیشنر  و 
معاون کمیسیون مس��تقل حقوق بشر بر اصل 
آم��وزش و تأثی��رات آن صحبت کرد و گفت در 
برنامه ای که اش��تراک کرده ای��م به نام آموزش 
حقوق بشر است و تأکید آن برآموزش به عنوان 
یکی از وظایف اصلی کمیس��یون است. آموزش 
باید براساس نیازمندی های جامعه فراهم شود. 

محمدموس��ی محم��ودی، ریی��س اجرایی 
کمیسیون نیز در صحبت هایش روی نکته های 
اساس��ی در آموزش حقوق بش��ر تأکی��د کرد. 
آقای محمودی گفت، کمیس��یون بهعنوان یک 
نه��اد پویا و مؤثر در کش��ور با ق��وت تمام روی 
نوسازی، انکشاف، توسعه و بهبود ظرفیت نهادی 
و س��ازمانی و باال بردن ظرفیت انسانی خود کار 
می کند و این نش��انه رهبری کارا و مؤثر در این 

نهاد است.
آق��ای محمودی در بخش��ی از س��خنانش 
خاطرنش��ان کرد که توسعه حقوق بشر یکی از 
اهداف چهارگانه کمیس��یون است که در برنامه 
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عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر درج شده و 
بر این اساس، یکی از وظایف کمیسیون توسعه 
حقوق بش��ر از طریق آموزش است. او افزود که 
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با درک اهمیت 
روزافزون آموزش حقوق بش��ر در سطح کشور 
تالش های گس��ترده ای را انجام داده و گزارشی 
را که برای ملل متحد ارایه کرده، نشان می دهد 
که کمیسیون مستقل حقوق بشر جایگاه ویژه ای 
در تبلیغ، آموزش و گسترش ارزش های حقوق 

بشری در افغانستان دارد. 
دو روز این کارگاه به مسایل مربوط به آموزش 
حقوق بش��ر اختصاص یافته بود و در این مدت 
روی اص��ول و روش های م��درن و مؤثر آموزش 
حقوق بش��ر بحث و تبادل نظر ش��د. هم چنان 
اش��تراک کنندگان بهترین نمونه ها و شیوه های 
آموزش حقوق بش��ر را باهم شریک کردند و با 
ارایه پریزنتیشن ها ابتکارها و نوآوری های جدید 

در عرصه آموزش حقوق بشر را تشریح کردند. 
کار برای حقوق بش��ر در ش��رایط دش��وار 
موض��وع دیگری ب��ود که در ای��ن کارگاه مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. شماری از کارمندان 
کمیسیون مستقل حقوق بشر که در سال های 
اخیر در دشوارترین ش��رایط و در والیات ناامن 
برای حقوق بش��ر کار کرده اند، تجارب ش��ان را 
شریک کردند و رهنمودهای فعالیت در شرایط 
دش��وار را ارائه کردند. کارمندان کمیس��یون از 
تجربه هایی گفتند ک��ه در صحنه های جنگ و 
س��قوط مناطق با آن روبرو شده بودند و این که 

چگونه توانستند جان شان را نجات دهند. 
گزارشگری برای کمیسیون مستقل حقوق 
بش��ر بخ��ش دیگر کارگاه ب��ود. عالوه ب��ر ارائه 
پریزینتیش��ن ها در ب��اره نحوه گزارش نویس��ی، 
تج��ارب اش��تراک کنندگان نی��ز در این زمینه 
مطرح ش��د و نمونه هایی از گزارش نویسی برای 

کمیس��یون در اختیار اش��تراک کنندگان قرار 
گرف��ت. در این بخ��ش کارگاه تأکید ش��د که 
دفاتر س��احوی و والیتی می توانند با استفاده از 
روش های گزارش نویس��ی فیچر و گزارش های 
تحقیقی وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف 

افغانستان را بازتاب دهند. 
هدف کارگاه

هدف اصلی این کارگاه فراهم کردن فرصت 
برای تبادل افکار، تجارب، دانش و کار مشترک 
برای ترویج و توسعه حقوق بشر بود. کمیسیون 
مس��تقل حقوق بش��ر با راه اندازی این کارگاه 
تالش کرد تا اهدافی مانند آش��نایی بیش��تر با 
شیوه های جدید آموزش حقوق بشر و استفاده 
از توانایی های موجود برای آموزش حقوق و حل 
مشکالت جامعه به دست آید. یکی از اهداف این 
کارگاه ایج��اد تغییر مثب��ت در جامعه از طریق 
نهادینه کردن ارزش های حقوق بش��ری بود تا 
قدم هایی برای رس��یدن به یک جامعه عادالنه، 

فراگیر و صلح آمیز برداشته شود. 
جامعه  ایده آلی که درآن به حقوق بشر احترام 
گذاش��ته شود، کرامت انسانی و برابری انسان ها 
صیانت و پاس��داری گردد، الزم است تا فرهنگ 
متناس��ب آن ایجاد و تقویت گ��ردد. به همین 
منظور کمیسیون مس��تقل حقوق بشر همواره 
تالش می کند تا از طریق تقویت بخش آموزش 
حقوق بشر زمینه توسعه حقوق بشر را فراهم کند 
و از س��وی دیگر افراد جامعه به عنوان صاحبان 

حق در قدم نخست حقوق شان را بفهمند. 
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
توانس��ته اس��ت در پانزده س��ال گذشته بیش 
از ۶۰۰ هزار نفر را در سراس��ر کش��ور آموزش 
دهد. در این کارگاه تالش ش��د ت��ا پس از این 
آموزش های حقوق بش��ر کاربردی تر و عملی تر 
ش��ود و آموزش های حقوق بش��ر به دست یابی 

به یک جامع��ه عدالت محور و مبتنی بر کرامت 
انسانی و حقوق بشر کمک کند. در آخرین روز 
کارگاه، برای هش��ت تن از کارمندان کمیسیون 
که بیش��ترین کت��اب را مطالعه ک��رده بودند، 
جوایزی داده ش��د و سایر کارمندان نیز تشویق 

شدند تا کتاب های بیشتری مطالعه کنند. 
حقوق بشر و فرهنگ سازمانی

فرهنگ س��ازمانی یکی از موضوعات دیگر 
م��ورد بحث در روز دوم کارگاه بود. هدف اصلی 
تقویت فرهنگ سازمانی اس��تفاده از روش های 
جدید و مؤثر  برای پیش برد اهداف یک سازمان 
است که امروزه به امر مهمی تبدیل شده است 
و بدون فرهنگ سازمانی و رعایت آن، سازمان ها 

به اهدافی که دارند، نمی رسند. 
وجود فضای س��الم و مصؤون کاری نیز در 
فرهنگ سازمانی با اهمیت خوانده شد. براساس 
این اصل، تمام کارمندان باید احس��اس امنیت 
و مصؤونی��ت کنند و هیچ خطر، تهدید و آزاری 
متوجه آن ها نباش��د. رویه ها و مق��ررات کار در 
سازمان  موضوع دیگر این بحث بود. در این بحث 
گفته ش��د که کمیسیون مس��تقل حقوق بشر 
پاس��خگویی کارمندانش را یک اصل می داند و 
هر کارمندان در قبال عمل کردهایش پاس��خگو 
اس��ت. قانون محوری اصل دیگری ب��ود که در 
کارگاه مطرح شد و تاکید گردید که کمیسیون 
مس��تقل افغانس��تان قانون محور است و تمام 
اجرآتش براساس قوانین انجام می شود؛ در این 
بحث تاکید ش��د که توجه به قوانین و مقررات 
یک عنصر فرهنگ سازمانی است و باید مراعات 

شود.
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په کندهار والیت کې 
پر مخدره توکو 
د روږدو وضعیت
څیړنیز رپوټ – د کندهار سيمه ييز دفرت

۱- رسيزه:

د کوکن��ارو بوټی چې پ��ه نړۍ کې نږدې 

ش��پږ زره کاله مخینه لري او د تاریخ په اوږدو 

ک��ې د برش له خ��وا د ژغورنې او تب��ا کولو په 

موخه ګټه ترې پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو 

د مخ��دره توکو د کنټ��رول د څانګې پخوانی 

مرستیال )مارسل ګرانیرد( وایي: د سومریانو 

پ��ه لوحو کې چې له می��الده وړاندې د درې 

ی��ا څل��ور زره کلون��و اړون��دې دي د کوکنارو 

)تاریاکو( د بوټي په هکله یو لړ مطالب لیکل 

ش��وي دي او دا یې یو )ښ��ادي بخښ��ونکی( 

بوټی نومول��ی دی، د اش��وریانو، مرصیانو او 

یونانیانو په لیکنو کې په پخوانیو زمانو کې له 

تاریاکو د کټې اخیس��تو په برخه کې بېالبېل 

مطال��ب لک��ه د تاریاک��و څخ��ه د درملنې په 

موخه ګټه اخیستنه شته.

ام��ا په اوس��ني وخ��ت کې بې له ش��که 

د مخ��دره توکو کرکیل��ه، تولی��د او روږدیدل 

)اعتیاد( یو له س��رتو او پیچلو س��تونزو څخه 

ده، چ��ې د نړۍ ټول هیوادون��ه په یو ډول نه 

یو ډول ور رسه مخام��خ دي او هیڅ ناخوالې 

د مخدره توکو د قاچاق په پرتله پراخه نړیواله 

بڼه نه ده غوره کړې.

ل��ه دې ناولې پدیدې رسه د مبارزې لپاره 

بېالبې��ل هیوادونه په خپل��و اړونده ټولنو کې 

د خپل��و فرهنګ��ي ځانګړتی��اوو او د مرصف د 

ان��دازې او د م��رصف د څرنګوايل پر بنس��ټ 

مختلفې الرې چارې ت��ر الس الندې نييس، 

خ��و له بده مرغه تر دې مهاله د مبارزه کونکو 

هڅې د دې پدیدې د پراختیا او رواج ورکونکو 

د هڅو په پرتله  ناکاره دي.

په افغانستان کی روږتیا )اعتیاد( ټولنیز، 

اقتصادي، روغتیایي، رواين او جنایي زیانونه 

ل��ري او کورنیو ت��ه نه جربانیدونک��ي تاوانونه 

واردوي او د مخ��دره توک��و د اقتصادي رضبو 
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څخ��ه کی��دای يش د روږدي ک��س د بیکاره 

کیدو او د مخدره توکو د رانیولو لپاره د کورنۍ 

د مرصف یادونه وکړو.

پ��ه کندهار ک��ې له کلون��و را پ��ه دېخوا 

دوام��داره جګ��ړې، پراخه کرنی��زې ځمکې، 

د کوکن��ارو د بوټي لپاره مس��اعده اب او هوا 

)اقلی��م(، او له  ب��ل لوري د ډيورن��ډ اوږده نا 

مصوون��ه کرښ��ه او د خلکو د س��واد د کچې 

ټیټوال��ی دا ټ��ول د مخدره توک��و د کرکیلې، 

تولی��د، قاچاق او همدارنګه ه��ر ډول مخدره 

توکو ته د الرسيس زمینه اسانه او چمتو کوي 

او دا پ��ه کندهار والیت کې پ��ه مخدره توکو 

د زر ګون��و خلکو دروږدي کيدو المل ش��وی 

دی.

پ��ه دی راپ��ور کې هڅ��ه ش��وې چې په 

کندهار کې په مخدره توکو د روږدو کسانو د 

وضعیت، د مخدره توکو د کرکیلې د اندازې، 

د روږدو کس��انو ش��مېر، د روږدو کس��انو د 

کلني ډېرښ��ت اندازه، د روږدي کېدو څخه د 

مخنیوي په موخه اقدام��ات او د معتادینو  د 

درملنې لپاره د اقداماتو په برخه کې معلومات 

وړاندې يش.

۲- په کند هار والیت کې د ۱۳۹۵ کال 

په پرتله د مخدره توکو د کرکیلې اندازه:

د کنده��ار والیت له مخ��دره توکو رسه د 

مب��ارزې ریاس��ت رسچینې وایي: چ��ې پرته 

د تخته پ��ل، ارغن��داب، دام��ان او پنجوایی 

ولس��والیو څخ��ه د دې والی��ت په ن��ورو ټولو 

ولس��والیو ک��ې د بزګرانو له ل��وري د مخدره 

توکو)تاریاکو( کرکیله کیږي چې په تخمیني 

توګ��ه د تېر کال په پرتل��ه ۱۴،۲۸٪ زیاتوالی 

پکې راغلی.

د کندهاروالی��ت ل��ه مخ��دره توکو رسه د 

مبارزې رییس ګل محمد )ش��کران( وایي: له 

مخدره توکو رسه د مبارزې د ریاست موندنې 

ښ��یي چې په ۱۳۹۵ ل کال کې په کندهار 

والیت کې پ��ه )۳۰۰۰۰( هکتاره ځمکه کې 

تاریاک کښت شوي و خو له بده مرغه دا رقم 

پ��ه ۱۳۹۶ ل کا ل کې )۳۵۰۰۰( هکتاره ته 

رسیدلی دی. 

۳- پ��ه کندهار والیت ک��ې د معتادینو 

شمېر

رسه له دې چې د معتادینو دقیق ش��مېر 

په کندهار والیت کې له هیڅ کوم ارګان رسه 

نه ش��ته، خو په کندهار ک��ې د ملګرو ملتونو 

دفرت )یوناما( له مخدره توکو رسه د مبارزې د 

څانګې )UNODC( له خوا په )۲۰۰۹( کې 

په کندهار کې یوه رسوې تر رسه ش��وې وه، د 

يادې رسوې پر بنسټ په هم هغه کال کې په 

کنده��ار کې په مخدره توکو د روږدو کس��انو 

ش��مېر ت��ر )۶۰۰۰۰( ډیر په ګوته ش��وی و، 

خ��و د یوناما د دې رسوې د رپوټ تر خپریدو 

وروسته بیا کومه بله رسوې نه ده تر رسه شوې 

چې په کندهار کې پ��ه مخدره توکو د روږدو 

کسانو شمیر تثبیت کړي.

پ��ه کندهار والیت کې د روږدو کس��انو د 

درملنې د سل بس��رتیز روغتون رییس ډاکټر 

احمدبالل د روږدو کس��انو د ش��مېر په برخه 

کې داس��ې څرګنده کړه: پ��ه کندهار والیت 

کې په مخدره توکو د روږدو کس��انو د کمیدو 

او یا ډېرېدو په تړاو په کندهار کې د )۲۰۰۹( 

کال را په دېخوا هی��څ کوم راپور په الس کې 

نش��ته، ی��وازې د )UNODC( دفرت له ارقامو 

څخه اس��تفاده کیږي، نوموړي زیاته کړه چې 

پ��ه هرو درو کلونو ک��ې د دې والیت د عامې 

روغتیا د ریاست لخوا  په مخدره توکو د روږدو 

کس��انو د ارقامو په اړه یوه تخمیني رسوې تر 

رسه کی��ږي چ��ې پ��ه دې رسوې ګانو کې په 

تخمیني توګ��ه په هرکال کې ل��ه ۳ څخه تر 

۵ س��لنه پورې د روږدو کس��انو په شمېر کې 

ډېروال��ی راځ��ي، ن��و د )UNODC( دفرت د 

)۲۰۰۹( کال په راپور او په کال کې د روږدو 

کس��انو پنځه س��لنه ډېرښ��ت باندې په تکیه 

کولو رسه تخمینوالی شو چې په کندهار کې 

د روږدو کسانو شمېر تر سل زره اوړي.

او همدارنګ��ه د کنده��ار والی��ت د عامې 

روغتیا د ریاست د معتادینو د کمیدو مدیریت 

وای��ي: چې په کندهار والی��ت کې تخمینا د 

س��لو یا یوسل او ش��ل زرو په شاو خوا کې په 

مخدره توکو روږدي کسان شته.

د  کال   )۲۰۰۹( د   )  UNODC( د  ن��و 

رسوې ش��مېرو او د عامې روغتی��ا او د روږدو 

کسانو د درملنې د مرکز تخمیني رسوې ګانو 

ته په پاملرنې رسه ویالی ش��و چې په کندهار 

والیت کې تر س��ل زره زیات پ��ه مخدره توکو 

روږدي کس��ان ش��ته او د معتادینو شمیر مخ 

پرډېرېدو دی.

۴- پ��ه مخ��دره توک��و د روږدي کې��دو 

الملونه:

پ��ه کندهار والیت کې پ��ه مخدره توکو د 

خلکو اخته کېدل الندې الملونه لري.

ال��ف -  د کوکنارو کرکیله او له دې ناويل 

بوټي رسه د خلکو رس و کار:

پ��ر له پس��ې څیړن��و ښ��ودلې ده چې په 

مخدره توک��و د روږدي کېدو یوعمده المل په 

سیمه کې د دې بوټي کرکیله او له دې بوټي 

رسه د خلکو، پ��ه ځانګړي ډول د ځوانانو رس 

و کار دی، حت��ی په ځینو م��واردو کې لیدل 

ش��وي چې د کوکن��ارو د پوجی )د کوکنارو د 

نورو هرزه وښ��و څخ��ه د پاکولو( په وخت کې 

خلک د کوکنارو ل��ه بوټي څخه د ترکارۍ په 

توګ��ه اس��تفاده کوي او هغه خ��وري، چې په 

دې ډول د کوکنارو شیره په مستقیمه توګه د 

خلکو پر روږدي کېدو اغیزه کوي، همدارنګه 

د کوکنارو تخم )خاش��خاش( د دانو خوړل د 

بزګرانو او هغو کس��انو چې په دې کار بوخت 

دي د روږدي کېدو اغیزمن المل دی.

ب – د مخ��دره توک��و د پل��ور او قاچاق له 

کبله روږدي کېدل:

طبيعي ده چې د مخدره توکو کاروباریان 

)خرڅونک��ي، رانیونک��ي او قاچ��اق کونکي( 

ت��ر بل هر چ��ا د روږدیدو له ګ��واښ رسه ډېر 

مخ دي او ډېری دغه کس��ان په مخدره توکو 

روږدي کي��ږي، څنګه چې د مخدره توکو کار 

و باریان او قاچاقچیان مخدره توکي په یو پټ 

ځای کې د ډېر وخت لپاره د ځان رسه سايت 

او تل ور رسه په یوازې توګه په متاس کې دي 

او د مخدره توکو څخه د اس��تفادی لپاره کوم 

خنډ هم نه لري، نو تحریک کیږي او د ش��ته 

مخدره توکو په استعامل الس پورې کوي. 

ج – پ��ه اس��انۍ رسه مخ��دره توک��و ته د 

الرسيس له کبله روږي کېدل:

پر له پسې څیړنو ښودلې ده 
چې په مخدره توکو د روږدي 

کېدو یوعمده المل په سیمه 
کې د دې بوټي کرکیله او له دې 
بوټي رسه د خلکو، په ځانګړي 

ډول د ځوانانو رس و کار دی، 
حتی په ځینو مواردو کې لیدل 
شوي چې د کوکنارو د پوجی

)د کوکنارو د نورو هرزه وښو 
څخه د پاکولو( په وخت کې 
خلک د کوکنارو له بوټي څخه د 
ترکارۍ په توګه استفاده کوي 
او هغه خوري، چې په دې ډول 
د کوکنارو شیره په مستقیمه 
توګه د خلکو پر روږدي کېدو 
اغیزه کوي
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لکه څنګه چې مخکې مو اشاره وکړه چې 

کنده��ار والیت یو له هغ��و والیتونو څخه دی 

چې په پراخ��ه توګه د کوکن��ارو کرکیله پکې 

کی��ږي او هم د مخدره توک��و د قاچاق الر ده 

او مخدره توکي په دې س��یمه کې په پریامنه 

توګ��ه موج��ود دي او خل��ک په اس��انۍ رسه 

الرسس��ی ورته لري او په سیمه کې د مخدره 

توکو قیمت هم ټیټ دی نو له همدې امله یو 

ډیر ش��مېر خلک د مخدره توکو پر استعامل 

روږدي کيږي.

د –په سندرو کې مخدره توکو ته د تشویق 

له کبله روږدي کېدل:

له بده مرغه یو شمېر سیمه ییز سندرغاړي 

د مخ��دره توک��و د نیش��ې په هکله تش��ویق 

کونکې سندرې وایي، دا ډول تشویق کونکې 

سندرې د ځوانانو په مجلسو کې د دې المل 

کیږي چې ځوانان د مخدره توکو اس��تعامل 

ته وهڅ��ول يش او د هغ��وی د روږدي کېدو 

المل يش.

ه��� – د کډوال��ۍ له امله پ��ه مخدره توکو 

روږدي کېدل:

رسه ل��ه دې چ��ې د افغانس��تان او ایران 

رسحد د غیرقانوين عابرینو پر مخ تړلی دی او 

پر قاچاقي الره س��فر له خطرونو ډک وي، خو 

بیا هم د کندهار یو ډېر ش��مېر اوس��یدونکي 

د کار او م��زدورۍ لپاره د ایران هیواد ته ځي 

چې له بده مرغه هلته په نیش��و اخته يش او 

د ی��وروږدي کس په بڼه بېرته افغانس��تان ته 

راستانه يش.

و – پ��ر اوږدو الرو د لوی��و موټرانو د چلولو  

له کبله په مخدره توکو روږدي کېدل:

یو شمېر د لویو باروړونکو موترانو چلونکي 

له کنده��ار څخه کابل، له کابل��ه هرات نورو 

ځاينو ته ډېر اوږده سفرونه کوي، د دې لپاره 

چې د اوږدې الرې س��تړیا یې زغملې او لرې 

کړې وي له یو ډول نیشه یي مادی څخه چې 

سفی موالند )sfemolant( ورته وایي استفاده 

کوي، او په پایله ک��ې د وخت په تېرېدو رسه 

په مخدره توکو روږدي کيږي.

ز – د جګړې د پېښو د معلولیت له امله په 

مخدره توکو روږدي کېدل:

یو شمېر کس��ان چې په جګړو کې ټپيان 

کیږي، دغه کس��ان د ډیر وخت لپاره ش��دید 

دردونه لري، هغوی د درد د تسکین په موخه 

له مخدره توکو اس��تفاده کوي چ��ې په پایله 

کې په دې ناوړه  توکي روږدي کیږي.

ح: د بې��کارۍ ل��ه امل��ه په مخ��دره توکو 

روږدي کېدل:

څنګه چې په کندهار والیت کې بیکاري 

او بې��وزيل خپل ل��وړ حد ته رس��ېدلې ده او 

ډیری کس��ان ن��ه يش کوالی چ��ې د خپلې 

کورن��ۍ ورځنۍ اړتیاوې پ��وره کړي، هغوی د 

خپل ژون��د د بقا په تړاو فکر ک��وي او په دی 

برخ��ه ک��ې تش��ویش ل��ري او د دې خفګان 

او تش��ویش د لرې کول��و لپاره مخ��دره توکو 

اس��تعامل ته مخه کوي چې پ��ه پایله کې په 

دې کرغیړنو توکو روږدي کیږي.

۵- پ��ه مخدره توکو د مختلفو اقش��ارو 

اخته کېدل:

الف: د جنس له نظره:

ک��ه د جنس پ��ه پام ک��ې نیول��و رسه په 

کندهار کې روږدو کس��انو ته وکتل ش��ی په 

ډاډ رسه ویالی ش��و چ��ې نارینه د ښ��ځو په 

پرتله ډېره لوړه سلنه جوړوي، ځکه په کندهار 

والیت کې د هغ��و کلتوري مامنعتونو له کبله 

چې ښ��ځی یې د کور په څلورو دیوالونو کې 

اس��یرې ک��ړې نو هغ��وی مخدره توک��و ته په 

اس��انۍ رسه په م��ايل او فزیکي لحاظ دومره 

الرسس��ی نلري، اما په کمه س��لنه یو ش��مېر 

ښ��ځې د مختلف��و عواملو له کبل��ه په مخدره 

توک��و روږدې دي چې د نارینه وو په پرتله یې 

د روږدیدو فیصدي ډېره کمه ده.

ب – د عمر)س��ن( له نظ��ره  په مخدره 

توکو روږدي کېدل:

ک��ه چیرې د عمر له مخې په مخدره توکو 

روږدو کس��انو ته وکتل يش په کندهار والیت 

کې ډیری روږدي کسان د )۲۰ – ۴۰( کلنۍ 

پ��ورې پ��ه مخ��دره توک��و روږدي دي، خو یو 

شمېرماشومان د )۲۰( کلنۍ څخه په کښته 

عمر کې هم په مخدره توکو روږدي دي، چې  

د لویانو په پرتله یې شمیر کم دی.

ج- د ټولنی��ز دریځ او س��واد ل��ه مخې په 

مخدره توکو روږدي کېدل:

که روږدو کس��انو ته د ټولنیز دریځ، بډای 

او بیوزله، سواد لرونکي او بېسواده وکتل يش 

طبيعي ده چې بېوزله د بډایه کسانو په پرتله 

ډېر پر مخدره توک��و روږدي دي او همدارنګه 

بېس��وادو او کم سوادو کس��انو شمېر چې په 

مخدره توکو روږدي دي د سواد لرونکو کسانو 

په پرتله په مخ��دره توکو د روږدیدو کچه لوړه 

ده.

۶- پ��ه کنده��ار ک��ې د مخ��دره توک��و 

مخنیونک��ي  وړان��دې  پ��ه  روږدی��دو  د 

)پیشګرانه( اقدامات:

الف: د پوهاوي پروګرامونه:

په کندهار کې د روږدو کس��انو د درملنې 

د مرکز مس��وولین وایي: په هره میاش��ت کې 

)۲۰۰۰( تن��ه د کنده��ار والیت اوس��یدونکو 

ته پ��ه کندهار کې د روږدو کس��انو د مرکز د 

ټولنی��زو کارمندان��و له خوا د مخ��دره توکو د 

زیانون��و په تړاو پوهای ورک��ول کیږي چې په 

کال ک��ې )۲۴۰۰۰( تنو ته په دې برخه کې 

پوهاوی ورکول کیږي.

ب- د قاچاقجیانو نیول او سزا ورکول:

د روان کال پ��ه لومړیو درو میاش��تو کې 

د مخدره توک��و د قاچ��اق )۲۹( قضیې ثبت 

ش��وې  دي، چې )۱۱٪( ی��ې د مخدره توکو 

درن��ې قضی��ې دي او د قاچاق��و د عاملین��و 

دوس��یې د مخدره توکو د درن��و قضیو عديل 

او قضای��ي مرک��ز ته لیږل ش��وې دي، او پاته 

)۸۹٪( د مخدره توکو قضیې د کندهار والیت 

د عديل او قضایي ارګانو له الرې څارل شوې 

دي، چې په ټولی��زه توګه )۲۸( تنه د قاچاقو 

عاملین د مخ��دره توکو د قاچ��اق په ارتکاب 

مجرم پیژندل ش��وي او د زن��دان د تورو متبو 

ش��اته پراته دي، چې د تېر کال د لومړیو درو 

میاشتو په پرتله )۹٪( زیاتوالی ښیي.

ج: د مخ��دره توکو دروږدی��دو د کمیدو د 

کمیټې تاسیس:

پ��ه کندهار والیت ک��ې د عام��ې روغتیا 

ریاس��ت لخوا، د رواين روغتی��ا او د اعتیاد د 

کمیدو کمیټه تاسیس شوې او په میاشت کې 

له بده مرغه یو شمېر 
سیمه ییز سندرغاړي د 
مخدره توکو د نیشې په 

هکله تشویق کونکې 
سندرې وایي، 

دا ډول تشویق کونکې 
سندرې د ځوانانو په 
مجلسو کې د دې المل 
کیږي چې ځوانان د 
مخدره توکو استعامل 
ته وهڅول يش او د 
هغوی د روږدي کېدو 
المل يش.
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یو ځلې د دولتي، ن��ا دولتي او نړیوالو ادارو، 

چ��ې د ټولنی��زو او روغتیایي مس��ایلو په ډګر 

کې کار ک��وي غونډه جوړوي، چې د کندهار 

د برشی حقونو د س��یمه ییز دفرت د معلولیت 

لرونکو کس��انو د حقون��و د مالتړ څانګه هم د 

دې کمیټې غړیتوب لري.

۷- ل��ه نش��ه ي��ي توک��و رسه د مبارزې 

په تړاو د رس��مي او غیر رس��مي ارګانو او 

بنسټونو رول او کړنې:

الف- د درملنې دولتي مرکز:

په کنده��ار والیت کې د مخ��دره توکو د 

درملنې دوه دولتي مرکزونه ش��تون لري چې 

یو یې )۱۰۰( بسرتیز او بل یې )۲۰( بسرتیز 

دی، د مخدره توکو د روږدو کسانو د درملنې 

دغ��ه دواړه مرکزون��ه د کندهاروالیت د عامې 

روغتیا د ریاس��ت له خوا ره��ربي او مدیریت 

کیږي.

ډاکټر احمد ب��الل کرامت د مخدره توکو 

د روږدو کس��انو د درملنې د )۱۰۰( بس��رتیز 

مرک��ز رییس وای��ي: پ��ه  ۱۳۹۵ ل کال کې 

)۸۵۰( تنه په مخدره توکو روږدي ناروغان په 

دې مرکز کې معالجه ش��وي او د )۱۵۰( تنو 

ماش��ومانو او ښ��ځو د هغوی په کورونو کې د 

سیار ټیم په وسیله تداوي شوي دي.

ب- د ډنډ ولسوالۍ د درملنې مرکز:

د مخ��دره توک��و د درملن��ې دا مرک��ز د 

کنده��ار په ډن��ډ ولس��والۍ ک��ې د کندهار 

د امنی��ه قومان��دان لوی پاس��وال عبدالرازق 

اڅکزي له خوا جوړ شوی او د نوموړي له خوا 

اداره کيږي، په مخدره توکو روږدي کسان په 

اجباري توګه له پارکونو، کوڅو او جادو څخه 

د پولیس��و له خوا نیول کیږي او د درملنې په 

موخه په ياد مرکز کې بسرتیږي.

ج- د م��ال زین��و د مخ��دره توک��و د روږدو 

کسانو د درملنې مرکز:

دا مرک��ز د یو دیني عامل له خوا د کندهار 

د س��پین بولدک په رسحدي ولس��والۍ کې 

جوړ ش��وی، د دې مرک��ز ځانګړتیا داده چې 

په دې مرکز کې د روږدېدو د ضد درملو څخه 

استفاده نه کیږي بلکې د درملنې طریقه یې 

دیني موعظه او نصیحت کول دي.

۸- د مخ��دره توک��و د روږدي کې��دو د 

کچې په راکمیدو ک��ې د کندهار د برشي 

حقونو د سیمه ییز دفرت رول:

*د۱۳۹۳ کال ل��ه پیل څخه د کندهار د 

برشي حقونو د س��یمه ییز دفرت او د میرمن د 

خصويص سیمه ییزې راډیو تر منځ د السلیک 

ش��وي تفاهم لیک پر بنسټ په هره اونۍ نیم 

س��اعته راډیویي خپرون��ه د )معلولیت لرونکو 

کس��انو بی��ا ځواکمني( تر رسلی��ک الندې د 

س��یمه ییز دفرت د معلولیت لرونکو کس��انو د 

برشي حقون��و د پراختیا او مالتړ د څانګې په 

مټ جوړيږي، چې د يادې راډیو په س��ټوډیو 

کې ثبت او د ۱۳۹۴ل کال د کب میاش��تې 

تر پایه د مخ��دره توکو د زیانونو، الملونو او په 

دې ناوړه توکو د روږدي کېدو د ژغورنې د الرو 

چارو په تړاو د ي��ادې ايف ايم راډیو پر څپو د 

خلکو د پوهاوي په موخه خپرې شوې دي.

*په منظمه توګه د برشي حقونو د س��یمه 

ییز دفرت د معلولیت لرونکو کسانو، د ماشومانو 

او د ښ��ځو د برشي حقونو د پراختیا او مالتړ 

د څانګ��و له خوا د مخدره توک��و د درملنې د 

مرکزونو څارنه ش��وې او د څارنې د یاداښتونو 

پر بنس��ټ د څارن��ې راپورونه تهیه ش��وي او 

مرکزي دفرت ته لیږل شوي دي.

*د۱۳۹۴ ل کال ل��ه پی��ل څخ��ه تر دې 

مهاله

په هرو دوو میاش��تو کې یو ځل د مخدره 

توکو د درملنې د دواړو دولتي مرکزونو د بسرت 

د ناروغان��و رسه د برشي حقونو د س��یمه ییز 

دفرت د معلولیت لرونکو کسانو د برشي حقونو 

د ودې او پراختی��ا د څانګې له خوا د پوهاوي 

غونډې جوړې ش��وي او بس��رتي ناروغانو ته 

الزمې سپارښ��تنې او نصیحتونه ش��وي او دا 

پروس��ه جری��ان لري ت��ر څو په مخ��دره توکو 

روږدي ناروغ��ان تر درملنې او د روږدي کېدو 

د پریښودلو وروسته ټولنې ته د یو سامل کس 

په توګه وړاندې يش. 

پايله:

په کندهار والیت کې د روږدو کس��انو لوړ 

ار قام چې په کنده��ار کې د ملګرو ملتونو د 

 ) UNODC( مخدره توک��و او جرایمو د چارو

دف��رت په )۲۰۰۹م( کا ل ک��ې خپاره کړي او 

په کندهار والیت کې پر مخدره توکو د روږدو 

کس��انو ش��میر تر )۶۰۰۰۰( زیات ښ��ودلی 

دی.

د کنده��ار والیت له مخ��دره توکو رسه د 

مبارزې ریاست تخمني ارقام د برشي حقونو 

د س��یمه یی��ز دفرت له همکاران��و رسه رشیک 

کړي دي او څرګندوي چې په کندهار والیت 

کې ت��ر)۱۰۰۰۰۰( زی��ات په مخ��دره توکو 

روږدي کسان موجود دي.

د کندهار والیت د عامې روغتیا ریاس��ت 

او د مخ��دره توک��و د درملن��ې مرکزون��و چې 

کوم��ه تخميني رسوې تررسه ک��ړې  او په هر 

کال ک��ې د )۳٪-۵٪( پ��ورې د روږدي کېدو 

د کچې ډېروالی ښیي او همدارنګه د مخدره 

توک��و د درملن��ې مرکزون��و ته د ډی��رو روږدو 

کس��انو مراجعه کول ه��م دا حقیقت په ګوته 

ک��وي چې په کندهار والی��ت کې د روږدیدو 

کچ��ه لوړی��ږي او دا به پ��ه دې والیت کې پر 

یوې لویې او جدي ټولنیزې ستونزې بدلیږي 

او له بده مرغه د هرې ورځې په تېرېدو رسه د 

دې ن��اوړې پدیدې ګراف لوړیږي او د ټولنې 

مختل��ف قرشون��ه، لکه ښ��ځې، ماش��ومان، 

تنکي ځوا نان، ځوانان، د منځني او لوړ عمر 

دلودونکي کس��ان په دې وژونک��و توکو اخته 

کی��ږي، په مقابل کې پ��ه کندهار کې دولت 

او مسوولو بنسټونو د روږدیدو اړوند متناسب 

اقدامات لک��ه څنګه چې اړتی��ا ده نه دي تر 

رسه کړي، که چیرې وضعیت په همدې توګه 

روان وي د برش حقونو کمیسیون اندیښنه دا 

ده چې په څ��و راتلونکو کلونو کې به کندهار 

والیت د مخدره توک��و د روږیدو له کبله له یو 

برشي ناورین رسه مخ وي.

په منظمه توګه د برشي 
حقونو د سیمه ییز 

دفرت د معلولیت لرونکو 
کسانو، د ماشومانو او 

د ښځو د برشي حقونو 
د پراختیا او

مالتړ د څانګو له خوا د 
مخدره توکو د درملنې د 
مرکزونو څارنه شوې او 
د څارنې د یاداښتونو پر 
بنسټ د څارنې راپورونه 
تهیه شوي او مرکزي 
دفرت ته لیږل شوي دي.
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افزایش کشت و مصرف 
مواد مخدر در شمال کشور
دفتر ساحوی بلخ

کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
که برای حمایت از حقوق افراد معتاد، آن ها را 
به شفاخانه ها و مراکز درمانی معرفی می کند، 
بر وضعیت حقوق بش��ری آن ه��ا در این مراکز 
نیز نظارت و به شکایات شان رسیدگی می کند ، 
دریافته که نه تنها ش��مار معتادان در ش��مال 
کش��ور افزایش پیدا کرده است، بلکه وضعیت 

زندگی آن ها نیز بدتر شده است.
این گزارش که در ماه سرطان ۱۳۹۶ تهیه 

ش��ده حاصل یافته هایی است که از  مصاحبه با 
مسئوالن دولتی مبارزه با کشت و قاچاق مواد 
مخدر، هم چنی��ن نهادهای غیردولتی فعال در 
عرص��ه بهبود وضعیت معت��ادان، مردم و خود 
معتادان به دس��ت آمده اس��ت. رؤسای مبارزه 
علیه مواد مخدر والیات بلخ، سمنگان، جوزجان 
و س��رپل اگرچه هیچکدام آمار دقیقی از شمار 
معتادان ندارند، با این حال تخمین می زنند که 

شمار آن ها بیشتر شده است. 

در ج��واب به این س��وال که چ��ه عوامل و 
زمینه هایی باعث تداوم و گس��ترش اعتیاد به 
مواد مخدر شده اس��ت، مسئوالن ریاست های 
مب��ارزه علی��ه مواد مخ��در از بی��کاری و فقر، 
مهاجرت ه��ا، عدم آگاه��ی از اضرار مواد مخدر 
و دسترس��ی آس��ان به مواد مخدر نام می برند. 
آن ها از جوانان به عنوان قش��ری یاد می کنند 
که بیشترین گرایش را به مصرف به مواد مخدر 
داش��ته اند. آن ها نگرانی ش��ان را از اطفالی ابراز 
می دارن��د که کارهای ش��اقه انج��ام می دهند 
 یا  همراه والدین ش��ان از مواد مخدر اس��تفاده 

می  کنند. 
در چنین وضعیتی چه اقدامات پیشگیرانه یی 
را ب��رای مبارزه با کش��ت و مصرف مواد مخدر 
روی دست گرفته اند؟ ریاست های مبارزه علیه 
مواد مخدر می گویند در پالن پیش گیرانه آن ها 
دو نکته برجسته اس��ت؛ آگاهی دهی در مورد 
اض��رار مواد مخدر به اقش��ار مختلف اجتماعی  
و برنامه های بدیل معیش��ت برای کش��اورزان 
مانند اعمار مکاتب، شفاخانه ها، و استدیوم های 
ورزشی به خاطر تشویق جوانان. در کنار آن از 

 ریاست های مبارزه علیه مواد مخدر می گویند در پالن پیش گیرانه آن ها 
دو نکته برجسته است؛ آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر به اقشار 
مختلف اجتماعی  و برنامه های بدیل معیشت برای کشاورزان مانند اعمار 
مکاتب، شفاخانه ها، و استدیوم های ورزشی به خاطر تشویق جوانان. 
در کنار آن از موضوع نظارت از شفاخانه ها و مراکز درمانی معتادان در 
ساحه تحت پوشش یاد می کنند و خاطرنشان می سازند که در سال جاری 
به دلیل نبود بودجه برنامه های آگاهی دهی اجرا نشده است. 
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موضوع نظارت از ش��فاخانه ها و مراکز درمانی 
معتادان در س��احه تحت پوشش یاد می کنند 
و خاطرنشان می س��ازند که در سال جاری به 
دلیل نب��ود بودجه برنامه های آگاهی دهی اجرا 

نشده است. 
س��ید معراج الدی��ن، مدیر بدیل معیش��ت 
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر والیت سمنگان 
می گوید س��ال های پار در قال��ب برنامه بدیل 
معیش��ت یک باب مکتب در خرم و س��ارباغ و 
یک باب شفاخانه در ولسوالی حضرت سلطان 
اعمار شد، ولی در سال جاری بودجه یی جهت 
اعمار کلینک و غیره مواصلت نکرده اس��ت. با 
این حال عبدالمجید، مدی��ر مبارزه علیه مواد 
مخدر قوماندانی امنیه والیت سمنگان می گوید 
آن ه��ا عملی��ات های��ی را جهت دس��تگیری 
قاچاقبران م��واد مخدر راه ان��دازی می  کنند و 
م��زارع کوکن��ار را تخریب و عام��الن آن را به 
پنجه قانون می س��پارند. اما در سال جاری به 
خاطر ناامنی، در ولس��والی های دره صوف باال 
و پایین، و ولسوالی فیروز نخچیر تریاک کشت 
شده است و آن ها نمی توانند به آنجا رفته و جلو 
کشت مواد مخدر را بگیرند. یافته های ما نشان 
می دهند که در س��ه والیت دیگر نیز وضعیت 

مشابهی حکمفرما می باشد. 
ک��ه  می گوین��د  ادارات  ای��ن  مس��ئوالن 
برنامه ه��ای آگاهی دهی راجع به اض��رار مواد 
مخدر برای مردم عام را به طور حضوری و از راه 
نشر رسانه یی روی دست دارند. تداوی مریضان 
معتاد در ش��فاخانه ها و مراک��ز صحی از دیگر 
برنامه های آن ها می باش��د. اما مس��ئوالن این 
ادارات انجام این فعالیت ها را کافی ندانس��ته و 
خواهان تالش بیشتر بخش پولیس مبارزه علیه 
مواد مخدر برای کشف و دستگیری قاچاقبران 
و اشخاصی اند که در کشت و تورید مواد مخدر 

دست دارند.
در ای��ن تحقی��ق هم چنین با ش��ماری از 
مس��ئوالن نهادهایی که برای مبارزه با اعتیاد و 
قاچ��اق مواد مخدر تالش هایی را انجام داده اند 
گفتگوهایی صورت گرفت. یکی از نهادها »خط 
نو« نام دارد. عبدالقادر مصباح، مسئول این نهاد 
می گوید ما گزارش هایی درباره وضعیت اعتیاد 
به مواد مخدر برای سازمان های بین المللی ارایه 
می کنیم، برنامه ه��ای آگاهی دهی درباره اضرار 
کش��ت و مصرف مواد مخدر برای دانشآموزان 
و دانشجویان داریم و در هفته بسیج ملی برای 
مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری با ریاس��ت 
مبارزه با مواد مخدر کمپاین هایی داش��ته ایم. 
مصباح می گوید، گزارش های اخیر ما نش��انگر 
افزایش ده درصدی اعتیاد به مواد مخدر است.

او درباره عوامل رو آوردن به اعتیاد می گوید: 
»بی��کاری، تش��ویش های روانی، ع��دم آگاهی 
از اض��رار م��واد مخدر، قابل دس��ترس بودن و 

ارزان بودن مواد مخدر در بازار از جمله عوامل 
روی آوری به مواد مخدر می باشد.« او به موارد 
دیگری نیز اشاره می کند. از جمله سوء استفاده 
اف��راد زورمند از افراد ضعی��ف؛ به این معنا که 
اف��راد زورمند م��واد مخدر را ب��ر افراد ضعیف 
جامعه آزمایش می کنند تا بفهمند که کیفیت 
مواد مخدر  چه گونه است.   یا مشوره های غلط 
پزشکان که می گویند به خاطر پایین آوردن شکر 
باید از چرس اس��تفاده کنند و برای کم ش��دن 
درد عض��الت تریاک را پیش��نهاد می کنند. او 
از فروش بدون نس��خه برخ��ی از داروها که در 
ترکیب آن از مواد مخدر استفاده ش��ده از دیگر 

عوامل روی آوردن به مواد مخدر نام می برد.
مسئول این نهاد مدنی معتادان را قربانیانی 
می داند که توس��ط اقشار مختلف جامعه مورد 
خش��ونت قرار می گیرند. مثاًل در ش��فاخانه ها 
م��ورد تداوی اساس��ی ق��رار نمی گیرند. کارت 
رأی دهی ندارند و در محاکم حرف شان شنیده 
نمی ش��ود. معتادان خیابانی به زور از ش��هرها 
اخراج می ش��وند و مورد بد رفتاری پولیس قرار 
می گیرند. به لحاظ مقطع سنی مصباح می گوید 
که بر اس��اس آمارهای ما بیش��تر معتادان در 

سنین بین ۱۸ تا ۴۰ سال اند.
در والیت بلخ رسانه ها نیز برنامه هایی برای 
کاهش اعتیاد به مخدر داش��ته اند. یکی از این 
رس��انه ها تلویزیون ملی بلخ اس��ت. محمد گل 
زلم��ی، رییس این تلویزیون می گوید: در طول 
س��ال ۱۳۹۶ س��ه میز گرد برای آگاهی مردم 
از اضرار م��واد مخدر برگ��زار کرده ایم. در این 
میزهای گرد مسئوالن ریاست های مبارزه علیه 
مواد مخدر، ریاست صحت عامه و علما حضور 
داشته  اند. هم   چنین در هفته مبارزه علیه مواد 
مخدر برنامه ها و کمپاین های نهادها و ریاست 
صحت و مبارزه علیه م��واد مخدر را مفصاًل به 
نش��ر رسانده ایم. به عالوه یک برنامه ویژه به نام 
»جوان��ه« داریم که یک بخ��ش آن به آگاهی 
درباره اضرار مواد مخدر و ضرورت ترک اعتیاد 

اختصاص دارد.
از نظر ریی��س تلویزیون مل��ی بلخ عوامل 
اعتیاد به مواد مخدر عبارت اس��ت از بی کاری، 
مهاجرت، فقر و ارزان بودن مواد مخدر در بازار. 
او به اس��تفاده تفریحی از مواد مخدر نیز اشاره 
می کند و با اشاره به پیامدهای تجمع معتادان 
در شهرها و قصبات می گوید این وضعیت باعث 
صدمه روحی بر جوانان و اطفالی می شود که به 
مکتب و پوهنتون می روند. زیرا وقتی ش��ماری 
از معت��ادان تحصیل ک��رده را می بینن��د که از 
بیکاری شکایت دارند، از ادامه تحصیل دلسرد 

می شوند.
رسانه دیگری که در این راستا فعالیت هایی 
داش��ته تلویزیون آرزو اس��ت. رامین دل آس��ا، 
مدیر بخ��ش خبر این تلویزیون می گوید ما دو 

گزارش از وضعیت کش��ت مواد مخدر داشتیم 
که نش��ان می داد در این اواخ��ر افزایش یافته 
است. در این گزارش ها بیشتر روستائیان عامل 
عمده کش��ت مواد مخ��در را ناامنی و بی کاری 
گفته اند. او می گوید ما هم چنان در برنامه های 
صبحگاهی درباره اضرار استفاده از مواد مخدر 
برنامه هایی را نشر می کنیم که فامیل ها متوجه 
شوند و از معتاد شدن فرزاندان شان جلوگیری 
کنند. آقای دل آس��ا خاطرنشان می سازد حال 
که حاصل کش��ت مواد مخدر جمع شده ما در 
همکاری با پولیس شهری برنامه داریم که چه 
طور بتوان از خرید و فروش این مواد در داخل 

شهر جلوگیری کرد. 
می گوی��د،  آرزو  تلویزی��ون  خب��ر  مدی��ر 
هم چنین گزارش هایی از مصرف مواد مخدر در 
والیت هایی کابل و بلخ در سرویس های خبری 
نش��ر کردیم. این گزارش ها نشان می دهد که 
اعتیاد به مواد مخ��در افزایش یافته و معتادان 
بیش��تر از قش��ر جوان جامع��ه بوده ان��د. این 
گزارش ها هم چنین نشان می دهد که دو عامل 
عمده س��بب روی آوردن به اعتیاد می شود: ۱ � 

فقر و بیکاری. ۲ � خشونت های خانوادگی.
عامه باش��ندگان ش��هر مزار شریف نسبت 
ب��ه معتادان دید منفی دارن��د و آن ها را عامل 
دزدی های کوچک، آزار و اذیت عابران و صدمه 
رس��اندن به اذهان عامه می دانند. یکی از آن ها 
رحیم اس��ت که می گوید از دست افراد معتاد 
به تکلیف اس��ت. آن ها معموالً از طرف چاشت 
و ش��ام در خانه ها داخل شده و چیزهای خرد 
و ری��زه را میدزد ند. بیم داریم که اطفال ما نیز 
ادامه در صفحه ۲۱

 گزارش ها نشان 
می دهد که اعتیاد به 
مواد مخدر افزایش 

یافته و معتادان بیشتر 
از قشر جوان جامعه 

بوده اند. این گزارش ها 
هم چنین نشان 

می دهد که دو عامل 
عمده سبب روی آوردن 
به اعتیاد می شود: 
1 ـ فقر و بیکاری. 
2 ـ خشونت های 
خانوادگی.
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د ښځو پر وړاندې تاورتریخوالی نوې خربه 

ن��ه ده، بلکې زموږ په ټولنه کې ژورې ريښ��ې 

او اوږده مخینه لري، چې د ښ��ځو د حقونو په 

برخ��ه کې د ډېر فعالي��ت رسه رسه ال هم دغه 

پديده په خپل قوت رسه په ټولنه کې موجوده 

ده او او د پ��ام وړ کموالی نه دی پکې راغلی. 

له همدې امله ال هم په ټولنه کې ښځو رسه د 

تاوتريخوايل د خورا ناوړو پيښو شاهدان يوو. 

دا د تاوتریخ��وايل د قرب��اين ش��وې یوې 

داسې ښځې کیسه ده چې د بدل د ناوړه دود 

قرباين ش��وې او د واده په درې میاشتني ژوند 

کې یې نه هیله پوره شوه او نه یې د پوره کیدو 

وخت ته انتظار شوه.

د ګردیز س��یمه يیز دفرت د ښ��ځو څانګه د 

 )x( پکتیا والیت د امنیه قوماندانۍ له الرې د

په نامه د ي��وې ۱۷ کلنې نجلۍ له قتل څخه 

خرب شول، چې د پکتیا والیت د مرکز اړوند په 

یوه نیږدې س��یمه کې شوی، د قضیې د زیاتو 

څیړل��و لپاره یې په ګډه کار پی��ل کړ، لومړنیو 

معلومات��و څرګنده کړه چ��ې دغه قتل د یادې 

سیمې د دریو تنو له لوري شوی.

وژل ش��وې نجل��ۍ ش��اوخوا درې نیم��ې 

میاشتې مخکې د دوو کورنیو په خوښه د ورور د 

ښځې په بدل کې په نکاح شوې وه، د مقتولې 

د پالر او تره پ��ه وینا په لومړنیو کې د مقتولې 

خاوند د یو ش��میر جایدادونو او ځمکو د لرولو 

ورته ورته ویيل وو، خو کله چې دوی خرب شول 

چې دا دروغ دي ۱۸۰۰۰۰ کلدارې یې وررسه 

کم��ک وکړ او ورته مو ویيل وو چې هر وقت مو 

پیس��ې پیدا کړې بیا به یې راته راکړې، د څه 

م��ودې تیریدو وروس��ته  خرب ش��و چې هغوی 

له خپلې اصيل س��یمې کوچ کړی، او ټولې د 

اړیکو ش��میرې یې هم بن��دې دي، له همدې 

امل��ه مو د پکتیا والیت امنیه قوماندانۍ هم د 

هغوی د ورکیدو په اړه خربه کړه.

په داس��ې حال کې چې د قاتل خور چې 

د غزين والیت اصيل اوس��یدونکي دي هم په 

قتل کې رشیکه وه د خپل میړه له کوره تښتي، 

سمدالسه د یادې ښځې خاوند په هغې له کور 

څخه د تیښ��تې قضیه پیلوي، خو د قاتل خور 

په فریب او چل په خوست والیت کې د خپلې 

مور کور ته پنا وړي او پټیږي.

وروس��ته د قاتل خور، خپله قاتل او د قاتل 

د خ��ور میړه لومړی پکتیا او بیا غزين والیت ته 

تښتي، چې وروسته د  غزين د امنیه قوماندانۍ 

د جنايي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت 

له لوري له کور څخه د تیښ��تې په قضیه کې 

نیول کی��ږي، چې بیا د څیړن��و پر مهال مني 

چې دوی په پکتیا والیت کې یوه ښ��ځه وژلې 

ده او په خپلو خربو کې د پیښ��ې سيمه غلطه 

ښيي، وروسته څرګندیږي چې د پیښې اصيل 

س��يمه د پکتیا والی��ت د مرکز اړون��د د رباط 

س��یمه، د کډوالو کمپ په ګوت��ه کیږي، هغه 

ځای چې مقتولینو په کرایه نیولی وو او قرباين 

شوې ښځه پکې خښه شوې وه.

د پیښې سیمې ته تر رسیدو وروسته لیدل 

کیږي، )x( چې ال یې عمر تر ۱۸ نه وو رسیدلی 

خو د کورنۍ له لوري جربي واده ش��وې وه په 

ډی��ره وحش��یانه توګه د تیزابو په واس��طه وژل 

شوې او بیا تر خارو الندې پټه کړل شوې ده.

د افغانس��تان د ب��رشي حقون��و خپلواک 

کمیس��یون د ښ��ځو او آمبودزم��ن څانګ��ه له 

پولیس��و رسه په ګډه  د ۱۳۹۶ کال د رسطان 

میاشتې په ۳۱مه نیټه د پیښې ځای ته الړل، 

ښ��ځه یې له خاورو را وایس��ته او په یو رساچه 

ډوله موټر کې یې مرکز ته را ولیږدوله، چې په 

کابل کې د عديل طب تر څیړنو وروسته خپلې 

کورنی ته وسپارل شوه او د ۱۳۹۶ کال د اسد 

میاشتې په لومړۍ نیټه په خپل اصيل ټاټويب 

خوست والیت کې له زیاتو هیله او ارمانونو رسه 

خاورو ته وسپارل شوه.

د افغانس��تان د ب��رشي حقون��و خپلواک 

کمیسیون د ګردیز سیمه ایز دفرت د پیښې په 

تړاو ټولو عديل او قضايي ارګانونو ته سپارښتنه 

کړې چې زر زر تر زره د پیښ��ې عاملینو ته له 

قانون رسه س��مه جزا ورکړي، څو په راتلونکي 

کې د داس��ې بوږنوونکو پیښ��و ش��اهدان و نه 

اوسو.

کورنی تاوتريخوالی
د ۱۷ کلنې واده شوې 
نجلۍ بوږنوونکې وژنه

عادل عزیزي – ګردېز
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فرار از منزل 
جرم  نیست
حسین  سیرت

ظهر یکی از روزهای تابس��تان ش��ازیه )نام 
مستعار( تصمیم گرفت راه فرار را در پیش گیرد 
و نگذارد خانواده اش او را با مردی نامزد کند که 
برایش قابل قبول نیست. ش��ازیه پس از آن که 
زمینه فرار را مهیا کرد و با دوس��ت پسرش قرار 
گذاش��ت، ظهر یک��ی از روزها وقت��ی از مکتب 

رخصت شد، از شهر کابل فرار کرد. 
شازیه به والیتی رفت که دوست پسرش در 
آن جا زندگی می کرد. خان��واده او یک ماه تمام 
سرگردان بود و هیچ کس نمی دانست شازیه کجا 

رفته اس��ت. پس از یک ماه خانواده های دختر و 
پسر به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
مراجعه کردند و خواهان حل این قضیه شدند. 
در نتیجه تالش های کمیس��یون، دختر به یکی 
از مراکز حمایتی منتقل ش��د و زمینه نشست 
و گفتگ��وی دو خانواده فراه��م گردید. خانواده 
دختر تالش داشت تا شازیه را به خانه ببرد؛ اما 
دختر به دلیل ترس از عواقب خانه رفتن داشت، 
حاضر نش��د دوباره به خانه اش برگردد. هرچند 
خانواده دختر مخالف ازدواج ش��ازیه با پسر بود؛ 

اما باالخره هردو خانواده به ازدواج این دو جوان 
رضایت دادند. 

کشمکشی که بین دو خانواده در نتیجه فرار 
ش��ازیه به وجود آمده بود، با عقد نکاح دختر و 
پس��ر حل ش��د ولی همه قضایای فرار از منزل 
پایان مس��المت آمیز ندارن��د چنانچه در برخی 
م��وارد دخترانی ک��ه از خانه ف��رار می  کنند، با 

مشکالت زیادی روبه رو می شوند. 

عوامل  فرار از منزل 
ل��ت و ک��وب، ازدواج ه��ای قب��ل از وقت، 
ازدواج ه��ای اجب��اری، ممانع��ت از ارث، طالق 
اجب��اری، مجبور کردن به فحش��اء، وادار کردن 
زنان به ترک اجباری منزل، محرومیت از حقوق 
اقتصادی و ح��ق کار عوامل اصلی فرار از منزل 
هس��تند. قضایایی که در کمیس��یون مستقل 
حقوق بشر ثبت شده نشان می دهد که شماری 
از زنان و دختران برای این که از خشونت نجات 
یابند، اقدام به فرار می کنند تا با استفاده از این 
شیوه از ظلم و س��تمی که در داخل خانواده بر 

آن ها جریان دارد، رهایی یابند. 
محروم کردن از حق انتخاب همسر نیز یکی 
از دالیل فرار از منزل است. زمانی که خانواده ها 
حق انتخاب همس��ر را از دختران ش��ان س��لب 
می کنن��د، آن ها تصمیم می گیرند که برای فرار 
از ازدواج اجب��اری، راه ف��رار را در پیش گیرند و 
خانه را ترک کنن��د. در برخی موارد، خانواده ها 
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می خواهند دختران ش��ان را به ازدواج کس��انی 
درآورند که خودش��ان می خواهند در حالی که 

دختران با انتخاب والدین شان موافق نیستند. 
یکی از قربانیان ف��رار از منزل دلیل فرارش 
را اینگونه بیان می کند: مدت دو س��ال می شد 
که با حیات اهلل دوس��ت بودم. او در همس��ایگی 
ما زندگی می کرد. حیات اهلل خواس��تگار فرستاد 
تا مرا خواس��تگاری کند؛ اما پدر و مادرم قبول 
نکردند. باالخره ما باه��م رابطه برقرار کردیم و 
پولیس ما را دس��تگیر کرد. هردوی ما محبوس 
شدیم. پس از آن که دو سال را در زندان سپری 
کردم، از زندان رها شدم. حیات اهلل نیز رها شد. 
او حاال نیز می خواهد با من ازدواج کند؛ ولی پدر 
و م��ادرم قبول ندارند. اگر من به خانه بروم پدر 
و مادرم مرا خواهند کش��ت. من نمی خواهم با 
پدر و م��ادرم بروم؛ بلکه می خواهم با حیات اهلل 

ازدواج کنم. 
ازدواج اجب��اری دلی��ل دیگر ف��رار از منزل 
است. هنوز این رسم در افغانستان به قوت خود 
باقی اس��ت و بیشتر خانواده ها فکر می کنند که 
دختران، خ��ود اجازه انتخاب همس��ر ندارند و 
این کار حق پ��دران و مادران اس��ت. در حالی 
که براساس قوانین نافذه کش��ور، در هر ازدواج 
رضای��ت طرفین )دختر و پس��ر( در امر ازدواج 

شرط اساسی است. 
یک��ی از قربانی��ان ازدواج اجباری در هنگام 
درج قضیه اش در کمیسیون مستقل حقوق بشر 
گفته است: شش سال با یک مرد نامزد بودم در 
حالی که از او راضی نبودم و بدون رضایتم با آن 
مرد نامزد شدم. وقتی پسر خاله اندرم به خانه ما 
آمد، با او دوس��ت شدم. بعدا با او فرار کردم و به 

خانه خاله  اندرم رفتم. 
جدیدترین آمار کمیس��یون مستقل حقوق 
بشر در مورد قضایای فرار از منزل نشان می دهد 
که در ش��ش ماه نخست سال جاری ۷۶ قضیه 
در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون ثبت شده 
اس��ت. مجموع قضایای فرار از منزل در س��ال 
گذشته خورشیدی به ۳۵۶ مورد مورد می رسد. 

برخوردهای غیرقانونی با قربانیان فرار 
از منزل 

مسووالن کمیسیون مس��تقل حقوق  بشر 
می گویند در بس��یاری موارد برخورد با قربانیان 
فرار از منزل غیرقانونی و غیرحقوق بشری است. 
در بسیاری موارد به قربانیان فرار از منزل به دیده 
»مجرم، منحرف و بداخالق« نگریسته می شود. 
از س��وی دیگر هم اجتماع و هم نهادهای عدلی 
و قضایی با قربانیان فرار از منزل به عنوان مجرم 

می نگرند در حالی که آن ها قربانی هستند. 
نظارت هایی که توس��ط کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر صورت گرفته نش��ان می دهد که 
هم اکن��ون ش��ماری از زن��ان و دخت��ران صرفا 

به دلی��ل فرار از منزل - که جرم نیس��ت - در 
زندان ها به سر می برند و به همین دلیل مجازات 
نیز می شوند. مسووالن کمیسیون تاکید می کنند 
که قربانیان فرار از منزل مجرم نیستند؛ بلکه باید 
با آن ها به عنوان افراد آسیب دیده و متضرر دیده 

شود. 
عبداالحد فرزام، رییس دفتر ساحوی کابل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید قربانیان 
فرار از منزل دوبار قربانی می ش��وند. یک بار در 
خانه مورد خش��ونت قرار می گیرن��د و بار دوم 
در اجتم��اع و نهادهای مجری قانون با آن ها به 
صورت اهانت آمیز و گاهی خشونت آمیز برخورد 
می کنند. آقای ف��رزام می گوید در برخی موارد 
قربانیان ف��رار از منزل ب��دون این که جرمی را 
مرتکب ش��ده باشند، زندانی می ش��وند و مورد 
محاکمه و مجازات قرار می گیرند. خشونت دیگر 
علیه قربانیان فرار از منزل، اتهام بستن بر آن ها 

است. 
مس��ؤوالن کمیسیون مس��تقل حقوق بشر 
می گویند وقتی قربانیان فرار از منزل به صورت 
پی هم مورد خش��ونت قرار می گیرند و متهم به 
ارتکاب اعمال خالف قانون می ش��وند، عقده ای 
ب��ار می آیند و برگش��ت دوباره آن ه��ا به عنوان 
انسان های س��الم در جامعه بسیار دشوار است. 
به باور آقای فرزام این زنان »همه چیزش��ان را 
باخته اند و هیچ چیز دیگری برای باختن ندارند.« 
بنابراین به انسان های مجرم و متخلف از قانون 

تبدیل می شوند. 

حمایت کمیسیون 
کمیسیون مستقل حقوق بشر هر قربانی ای 
که ب��ه دلیل خش��ونت و یا به قص��د ازدواج از 
منزل فرار کند، مورد حمایت قرار می دهد. زنان 
و دختران��ی که به دلیل خش��ونت از منزل فرار 
می کنند، به مراکز حمایتی زنان معرفی می کند 
ت��ا زندگی آن ها مص��وون باش��د و جایی برای 
بودوباش داش��ته باشند و از رسیدن آسیب های 

بیشتر به آن ها جلوگیری گردد. 
ع��الوه بر تامین مکان امن زندگی برای این 
قربانیان، کمیسیون مساعدت های حقوقی را نیز 
برای قربانیان فرار از منزل فراهم می کند. بررسی 
قضیه، گرفتن وکیل مدافع، طی مراحل قانونی 
دعاوی این قربانیان و مشوره حقوقی برای آن ها 
حمایت هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر 

برای قربانیان فرار از منزل فراهم می  کند. 
بر اس��اس مصوبه های شماره ۵۲۷ و مصوبه 
ش��ماره ۱۱۳۳ س��تره محکمه، س��ارنوالی باید 
قضایای فرار از منزل را مورد تحقیق قراردهد، تا 
انگیزه و علل فرارازمنزل شناسایی گردد. مطابق 
این مصوبه اگر یک زن از خانه به منظور نجات از 
خشونت فرار کند و به منظور دریافت کمک به 
یکی از نهادهای دولتی و یا موسسات غیردولتی 

مراجعه نماید، موص��وف باید مورد پیگیرد قرار 
نگیرد.

راه حل ها 
نام دیگر فرار از منزل، فرار از خشونت است. 
مسووالن کمیسیون مستقل حقوق بشر به این 
باورند تا زمانی که خشونت های خانوادگی علیه 
زنان وجود داشته باشد و زنان از حقوقی که در 
قوانین داخلی تعریف شده، محروم باشند، فرار از 
منزل هم چنان وجود خواهد داشت. آگاهی دادن 
به خانواده ها برای خودداری از خش��ونت با زنان 
دختران بهترین راه حلی است که می تواند جلو 

فرار از منزل را بگیرد. 
دخترانی که به سن قانونی ازدواج می رسند، 
حق دارن��د ازدواج کنند و ای��ن حق در قوانین 
افغانستان مسجل شده است. به دلیل باورهای 
سنتی در میان خانواده ها، بیشتر پدرها و مادرها 
فک��ر می کنند ح��ق دارند برای دختران ش��ان 
همس��ر انتخاب کنند و دخت��ران نباید در برابر 
این انتخاب ها نه بگویند. این در حالیس��ت که 
براساس قانون، رضایت شرط اصلی ازدواج است 
و دختری که به شوهر داده می شود حق دارد در 
مورد همسر آینده اش ابراز نظر کند و به نظرش 

نیز احترام شود. 
دلیل اصلی بیشتر موارد فرار از منزل ازدواج 
اجباری اس��ت. ازدواج هایی ک��ه دختران راضی 
نیستند و خانواده ها بدون در نظرداشت رضایت 
دختران، آن ها را مجبور می کنند با کسی ازدواج 

کند که هیچگونه رضایتی ندارند. 
این در حالیست که ازدواج اجباری براساس 
قانون جزای افغانستان جرم است و هر خانواده ای 
که دخترش را وادار به ازدواج اجباری کند، مرتکب 
جرم شده و باید جزا ببیند. آموزش خانواده ها و 
بلندبردن س��طح آگاهی مردم از قوانین راه حل 
اساسی جلوگیری از فرار از منزل است. تا زمانی 
که این آگاهی در بین مردم وجود نداشته باشد، 
خش��ونت با زنان هم چنان ادام��ه خواهد یافت. 
آقای فرزام می گوید کمیس��یون مستقل حقوق 
بشر از آغاز فعالیتش تاکنون به صورت گسترده 
برای مردم آگاهی داده تا جلو خشونت با زنان از 

جمله فرار از منزل گرفته شود. 
راه حل دوم این اس��ت که مجریان قانون در 
س��ارنوالی، پولیس و قضا به اندازه کافی آموزش 

ببینند و بدانند که فرار از منزل جرم نیست. 
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م��وږ څه ش��ی رشم ګڼو؟ زم��وږ د رشم په 

مصداقونو کې د جنس��يت اړون��د لوی توپري 

ولې ش��ته؟ ډېر موارد چې عمومًا بايد د رشم 

وړ ن��ه وي ول��ې زموږ په ټولن��ه کې رشم ګڼل 

کي��ږي؟ او برعکس ډې��ری هغه څه چې رشم 

ن��ه دي او بايد رشم و اويس ولې په ټولنه کې 

ع��ادي ش��وي دي؟ دا او دې ت��ه ورته ډېرې 

پوښ��تنې ش��ته چې زموږ په ټولن��ه کې يې د 

رشم رايج��و مصداقون��و ته بيا کتن��ه د پام وړ 

ګرځول��ې او د نورو ډې��رو ټولني��زو دودونو او 

د رشم ناوړه مصداقونه!
نرصت الهام

رواجونو په څېر يې ځريل او ش��نل پکار دي.

د رشم ن��اوړه مصداقونه زموږ په ټولنه کې 

هغ��ه پديده ده چ��ې ډېر کل��ه د ټولنې غړي 

افراد له ناوړو پايلو رسه مخامخ کوي؛ په ټولنه 

ک��ې د رشم اړوند د خلکو تر منځ په ليدلوريو 

ک��ې لوی توپ��ري، او د رشم ناوړه او کله هم له 

ب��ې عدالتۍ او تاوتريخ��وايل ډک مصداقونه 

دي، چې په دې وروس��تيو ک��ې يې د مدين 

فعاالن��و او ټولنيزو رس��نيو د کاروونکو تر منځ 

بحثونه پارويل او په ځينو ځانګړو مواردو کې 

د مدين فعاالنو له خ��وا د پوهاوي کمپاينونه 

د دې ش��اهدي ورک��وي، چې زم��وږ په ټولنه 

ک��ې د رشم مفهوم د ډې��رو ټولني��زو ناخوالو 

او پ��ه ف��ردي کچه د ټولنې د غړو د جس��مي 

او رواين ازار او ح��ق تلف��ۍ س��بب کی��ږي.

رشم اص��اًل ي��وه مثبته پدي��ده ده، چې د 

ټولني��ز عرف د رامنځته کې��دو المل کيږي او 

د ټولنيزو انس��اين اړيکو د نظم او س��ليقې تر 

څنګ د ټولن��ې د منحرفېدو مخه نييس؛ خو 

زم��وږ په ټولنه کې د رشم په نامه ډېر داس��ې 
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ټولني��ز باورون��ه او چلندونه ش��ته، چې ناوړه 

ټولني��زې او فردي پايلې ي��ې خورا بدې دي.

د رشم موض��وع پ��ه ځانګ��ړي ډول هغ��ه 

جنسيتي رشم چې د ښځو اړوند دی، زموږ په 

ټولنه کې اوږدې ريښ��ې لري، چې له دود او 

رواج رسه خورا ټينګه اړيکه لري او ډېری د رشم 

مصداقونه د ناوړو دودونو په کتار کې راځي.

د رشم مسله، مصداقونه يې او په ځانګړي 

ډول د جنس��يت اړوند د رشم مصداقونه، هم 

ل��ه فرهنګ او ه��م له به��رين فرهنګي يرغل 

رسه اړيکه لري، چې له يوې خوا په ټولنه کې 

د ښ��ځو او جنس��يت اړوند له رشم رسه تړليو 

ن��اوړو دودون��و او د رشم له ن��اوړو مصداقونو 

رسه مبارزه غواړي او له بل اړخه په دې برخه 

کې د به��رين فرهنګي يرغ��ل مخنيوی دی.

د رشم موض��وع پ��ه دې وروس��تيو کې د 

خلکو، ټولنيزو او م��دين فعاالنو پام ور اړولی 

دی، دوی پ��ه دې باور دي چې زموږ په ټولنه 

ک��ې د رشم راي��ج مصداقون��ه او ډېر داس��ې 

م��وارد دود دي، چ��ې د رشم پ��ه تعري��ف نه 

برابري��ږي او اص��اًل باي��د رشم و نه ګڼل يش، 

خ��و دا چې ال هم د ټولن��ې اکرثيت يې رشم 

ګڼ��ي، دوی کوښ��ښ ک��وي چ��ې د رشم دا 

ډول مصداقون��ه په نښ��ه ک��ړي او د عمومي 

اف��کارو د بدلون له الرې - پ��ه ځانګړي ډول 

د جنس��يت اړون��د - هغ��ه څه چې ډې��رو ته 

رشم ښ��کاري، له دغې ليک��ې څخه وبايس.

څه موده وړاندې مدين فعاالنو او د ټولنيزو 

شبکو کاروونکو د ښځو د نامې څرګندولو اړوند 

د رشم د احس��اس پر موضوع يو کمپاين وکړ، 

چې د ښځو د نوم په اخستلو د رشم احساس 

وغندي او وښ��يي چې د ښ��ځې نوم اخستل 

رشم ن��ه بلکې د ښ��ځې د هوي��ت برخه ده او 

له هغې څخه دغه هويت اخس��تل ظلم دی. 

د دې کمپاي��ن نوم و )زما ن��وم چېرته دی؟(.

پ��ه ټولن��ه ک��ې د رشم د مصداقونو په اړه 

ډې��رو ليکواالنو مقالې لي��کيل او ډېری مهال 

د دې مقالو موضوع هم��دا وي چې په ټولنه 

کې د رشم ناوړه مصداقونه تر پوښتنې الندې 

راويل او ي��ا پ��ر هغو چ��ارو او باورونو اعرتاض 

وک��ړي چ��ې باي��د رشم واويس او ټولنه پرې 

غربګون وښ��يي، خو هغه رشم نه ګڼل کیږي.

ليکوال نعامن دوس��ت پ��ه دې اړه وايي، 

چې رشم متحرک دی: رشم کانکریټي شی نه 

دی. دې ت��ه هره ټولنه خپل تعبیر لري. هغه 

څه چې موږ ته رشم ښکاري، ممکن بل ځای 

رشم نه وي. ځینې وخت زموږ ټولنه کې هغه 

څ��ه رشم ګڼل کیږي چې بای��د وګڼل يش او 

دا ګڼل یو ټولنیز ادب دی. لکه یو غټ سړی 

ن��اوړه کار کوي، یا د ټولو مخکې غلط حرکت 

کوي، ناوړه خربې کوي، نو موږ یې د رشم په 

ن��وم رټو او ورته وايوو رشمیږې نه چې داس��ې 

ک��وې؟ دا پیغ��ور اص��الح راويل. خ��و ځینې 

وخت تر همدې نوم الندې ناس��م ش��یان هم 

تیریږي. لکه، ماش��وم ح��ق لري چې مجلس 

کې وغږیږي، د مرشانو خربې چلنج کړي خو 

که دا کار زموږ ټولنه کې ويش، رشم یې ګڼو. 

یا یوه نجل��ۍ حق لري د خپل راتلونکي ژوند 

پ��ه اړه خپل نظر رشیک کړي، خو دا هم رشم 

ګڼل کیږي او داسې نور. نو په کار داده چې 

هغ��ه څه چ��ې رشم ګڼل یې واقع��ا رشم وي، 

اصالح راويل باید همدا رسه کرښ��ه ترې تاوه 

وي. خو څه چې د رشم تر نوم الندې د چا د روا 

حقونو غ��ږ خپه کوي باید اجازه ورنکړل يش.

خ��و ليکواله او مدين فعاله پاکيزه ارزو بيا 

د رشم هغه مصداقونه چې د ښ��ځو اړوند دي 

ډې��ر زوروونکي او ناوړه ب��ويل، او زیاتوي چې 

رشم او حي��ا يواځې په ښ��ځې پورې نه بلکې 

نران او ښ��ځې دواړه بايد حيا ولري، خو زموږ 

په ټولنه کې د رشم په نامه ټول جرب پر ښ��ځو 

تحميل ش��وی دی، چې ډېر کل��ه همدغه د 

رشم مسله د ښځو د پرمختګ د مخنيوي او له 

بنسټي حقونو څخه د محروميدو سبب کيږي.

اغل��ې ارزو زيات��وي چ��ې د ښ��ځو اړوند 

د رشم مس��ئله دوم��ره پراخه ده چ��ې حتا د 

ښځينه شاعرانو پر شعرونو او د ښځو پر اديب 

پنځون��و ي��ې اغېز کړی دی او زم��وږ د ټولنې 

ي��وه ش��اعره نيش ک��والی خپل احساس��ات 

پ��ه ازادان��ه ډول لک��ه د نارين��ه وو پ��ه څې��ر 

څرګن��د ک��ړي او مجبوره ده چې خپل ش��عر 

د حي��ا په قي��د کې راويل، کنه نو له س��خت 

غربګ��ون رسه م��خ کي��ږي او رټ��ل کی��ږي.

اغلې ارزو وايي دا موضوع يواځې تر شعره 

نه بلکې ډېری داسې اړين او په ورځني ژوند 

کې ګټ��ور موضوعات او تجربې ه��م زموږ په 

ټولنه کې د حساستونو له امله نه ليکل کيږي 

او نه را برس��ېره کيږي، خو باي��د د ليکوال او 

قلموال جرات وک��ړي او دغه دود مات کړي، 

اغل��ې ارزو همدارنګه پر خلکو او روښ��انفکرو 

ځوانان��و غږ کوي چې د يو ټولنيز خوځښ��ت 

پ��ه توګه دا او دې ته ورس��ته ټولنيز مس��ايل 

راپورته کړي، او هغه حس��اس مسايل چې ال 

هم زموږ ليکواالن يې د ليکلو جرات نه کوي، 

دوی دې پ��ه ج��رات رسه دا کار وکړي، چې 

باالخره ولي��کل يش او خلک پرې وپوهيږي.

ښاغلی دوست هم پر عامه پوهاوي ټينګار 

کوي، او خربې اترې، مجلس��ونه، رس��نۍ او 

منربونه په ښ��ه فرهن��ګ جوړنه کې او د عامه 

پوهاوي لپاره اغېزمن بويل، نوموړی همداراز د 

کورنيو رول هم خورا مهم ګڼي، او وايي چې دا 

بدلون باید له کورنیو رشوع يش او بیا له کورنیو 

بی��رون راووځي او په ی��وه فرهنګ بدل يش.

رشم زم��وږ په ټولنه ک��ې له ننګ او غريت 

رسه هم ن��ږدې اړيکه لري او ډې��ری مهال د 

رشم موضوع نامويس او د شخړو او حتا مرګ 

س��بب ګرځي، د ټولنپوهانو په ب��اور زموږ په 

ټولنه ک��ې په رشم پ��ورې تړيل ډې��ری ناوړه 

مصداقونه دود دي چې - په ځانګړي ډول په 

لرې پرتو کليوالو س��يمو ک��ې - ټول ورباندې 

غربګون ښيي او په رشم اوښتي دي، خو اصاًل 

د خجال��ت باعث او رشم نه دي، وروس��ته بيا 

همدغه د رشم بېالبېل ناوړه مصداقونه د غريت 

او نن��ګ المل يش او بيا خربه په تاوتريخوايل 

متام��ه يش. برعکس هم ډېر څيزونه داس��ې 

دود شوي چې بايد رشم وبلل يش او په کولو 

رسه ي��ې ش��خص د ټولنې ت��ر غندنې الندې 

رايش، خ��و نه غندل کيږي او تررسه کوونکی 

يې هم هيڅ د رشم احس��اس نه کوي، بلکې 

په ځينو مواردو کې حتی وياړ هم پرې کیږي.

رشم او حيا يواځې 
په ښځې پورې نه 

بلکې نران او ښځې 
دواړه بايد حيا ولري، 

خو زموږ په ټولنه 
کې د رشم په نامه 

ټول
جرب پر ښځو تحميل 
شوی دی، چې ډېر 
کله همدغه د رشم 
مسله د ښځو د 
پرمختګ د مخنيوي 
او له بنسټي حقونو 
څخه د محروميدو 
سبب کيږي.
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مکتب بدون ساختمان در ولسوالی پنجاب 
کیفیت پایین آموزش در مناطق تحت پوشش دفرت ساحوی بامیان

دفتر ساحوی بامیان

مقدمه: 
تعلیم و تربیت در جهان امروز هم به منظور 
رس��یدن به توس��عه پایدار، هم به دلیل رشد 
ظرفیت و آماده س��ازی نیروی انسانی مستعد و 
رش��د یافته در جامعه، اهمیت به سزایی یافته 
اس��ت. توجه به نیروی انس��انی در کنار منابع 
طبیعی و س��رمایه اجتماعی نخستین اولویت 
دولت ها و جوامع را ب��ه منظور پایه ریزی رفاه، 
آس��ایش، امنی��ت و انکش��اف عمومی ش��کل 
می دهد. از این منظر افغانس��تان نیز نمی تواند 
بدون توجه به تعلیم و تربیت و اتخاذ سیاست ها 
و برنامه ه��ای کارا و مؤثر برای آن، به اهداف و 
آرمان های تعیین شده در اسناد و تعهدات ملی 

و بین المللی دست پیدا کند. 
مطابق قانون اساسی افغانستان هر شهروند 
کش��ور بدون هیچ گونه تبعی��ض، محدودیت و 
ممانعتي حق دارد از  تعلیم و آموزش بهره مند 
شود. دولت مکلف است  زمینه تعلیم و آموزش 

را برای تمام ش��هروندان تا درجه لیسانس در 
مؤسس��ات تعلیمي دولتي به ص��ورت رایگان 

تأمین کند.
ب��ا آن ک��ه در یک و نی��م دهه اخی��ر مبالغ 
هنگف��ت از کمک های جامع��ه جهانی صرف 
بهبود و اصالح نظام آموزشی کشور شد، اما به 
دلیل موجودیت فساد گسترده و عدم مدیریت 
درست منابع در وزارت معارف و سایر نهادهای 
ذیرب��ط در بخش مع��ارف، تعلی��م و تربیت با 
کیفیت برای ش��هروندان افغانستان بهخصوص 
در روستاها و مناطق دور دست کشور هنوز یک 

رؤیای دست نیافتنی باقی مانده است.
نداشتن س��اختمان، کمبود صنف درسی، 
کتاب، معلم، مواد ممد درس��ی، آب آشامدنی 
پ��اک، نداش��تن س��اختمان اداری در مرکز و 
ولس��والی ها، نداش��تن تجهی��زات و امکانات، 
واس��طه نقلی��ه و روغنی��ات ب��رای بخش های 
نظارت در ریاس��ت و آمریت های معارف شهر 

از جمله مش��کالت و نابهسامانی هایی  است که 
بخش معارف در مناطق مرکزی با آن دست و 

پنجه نرم می کند. 
ضع��ف مدیریت، فس��اد اداری، مش��کالت 
محیطی و بعضاً تعصب��ات قومی و جغرافیایی 
باعث شده که کیفیت تعلیم و تربیت به شدت 
پایین بیاید، تا آن جا که مس��ئوالن معارف در 
بعضی مناطق مجبور شده اند از معاش معلمان 
و اجیران برای شان ساختمان گلی درست کنند 
که بتوانند امور معارف را از آنجا پیش ببرند. در 
مواردی هم مدی��ران مکاتب در مناطقی مثل 
جاغ��وری برای مقابله با کمب��ود معلم مجبور 
ش��ده اند از ش��اگردان فیس دریافت کنند تا از 
طریق آن معاش معل��م را پرداخت کنند. این 
در حالی اس��ت که وزارت معارف در سال مالی 
۱۳۹۵ از مبلغ ۳۰۱ میلیون دالر بودجه انکشافی 

تنها ۳۳٫۶ درصد را مصرف کرده است. 
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اهمیت موضوع:  
تعلیم و تربیت مؤثر و کارامد زمینه رسیدن 
به مش��ارکت مل��ی و عدالت اجتماع��ی را در 
جوامع فراهم می س��ازد. این ح��ق در توانایی 
بخش��یدن اطفال و گروه های اجتماعی دیگر، 
حفاظت در برابر کار اس��تثماری و پر مخاطره، 
ارتقای معیارهای حقوق بش��ری و دموکراسی، 
حفظ محیط زیست وکنترل رشد نفوس و دیگر 
مس��ائل جامعه نقش ارزنده و مهم دارد. تعلیم 
و تربیت کارا می تواند بینش و نگرش شاگردان 
که آینده س��ازان کش��ور ند را نسبت به مسائل 
مهم زندگی روش��ن س��اخته و برای ساخت و 
آبادانی کش��ور و برقراری صلح و ایجاد فرهنگ 
هم اندیشی و هم دیگر پذیری زمینه سازی کند. 

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در راستای حمایت و دادخواهی ازحق 
دسترس��ی اطفال به تعلیم وتربیت در ساحات 
تحت پوش��ش این دفتر، در حین نظارت های 
دوامدار از مکاتب، ریاست وآمریت های معارف 
در زون مرکز و ولس��والی ها و س��ایر نهادهای 
مربوطه، برخی مشکالت و چالش های عمده و 
اساسی در زمینه دسترسی اطفال به حق تعلم 
وتربی��ت را بارها  در گزارش ه��ای خود یادآور 
شده اما متأسفانه تاکنون اقدامی برای رفع این 
معضل کالن نشده است. این بار بخش حمایت 
و انکش��اف حقوق اطفال با بررسی دقیق تر این 
موض��وع و ارائه آمارهای دقی��ق درباره نواقص 
و کمبودی ه��ای نظام آم��وزش در زون مرکز 
و هم چنی��ن ارائ��ه پیش��نهادهای عملی برای 
رفع آن، از تمام مس��ئوالن و نهادهای مربوطه 
مجدان��ه می خواه��د تا برای اص��الح و تقویت 
بخش آموزش در ساحه محروم مرکز، اقدامات 
اساس��ی روی دس��ت گیرند. تا آن زمان بخش 
حمایت از حقوق اطفال دفتر س��احوی بامیان 
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان این 
قضیه را به صورت جدی پیگیری و دادخواهی 

خواهد کرد.
یافته های این گزارش که حاصل بررس��ی 
دقیق و مش��اهده عینی چالش هاس��ت، نشان 
می دهد که پنج بخش اساس��ی تعلیم و تربیت 
در زون مرکز دچار مش��کالت و نواقص بسیار 

جدی و اصولی است:
۱- کمبود پرسنل و معلم 

۲- کمبود مواد آموزشی و کتاب
۳- نبود  یا کمبود ساختمان مکاتب، صنف 

برای شاگردان و ساختمان اداری
۴- نب��ود  یا کمب��ود تجهی��زات و امکانات 

آموزشی
۵- عدم ارزشیابی صحیِح  عملکرد سیستم 

تعلیم و تربیت

در ادام��ه گزارش این چالش ها بر اس��اس 
هر منطقه بررسی شده است.

چالش ها و مشکالت عمده فراراه تعلیم 
و تربیت با کیفیت در والیت بامیان:

- در حال حاضر آمارهای ریاس��ت معارف 
بامیان نشان می دهد که ۱۳۴۴۸۰ دانش آموز 
در این والیت در ۳۳۹ مکتب درس می خوانند. 
بر اس��اس این آمارها ریاس��ت مع��ارف بامیان 
۳۴۷۶ معل��م دارد که نظر ب��ه تعداد مکتب و 

دانش آموز  تعداد ۱۶۰۰ معلم کمبود دارد.
-  کمب��ود کتاب مش��کالت عمده دیگری 
اس��ت که کیفیت تعلیم و تربیت را به ش��دت 
کاهش داده اس��ت. یافته نظارتی کمیس��یون 
نش��ان می دهد که درس��ال جاری تا تاریخ ۱۰ 
جوزا ریاست معارف بامیان هیچ کتابی دریافت 
نکرده و از جمله وزارت های بود که دانش آموز 

در این والیت کتاب درسی ندارد.

- کمب�ود س�اختمان اداری و صن�وف 
درسی برای دانش آموزان

• از مجم��وع ۳۳۹  مکت��ب در بامیان ۶۳  
مکتب بکلی بدون س��اختمان اس��ت و تعداد 
زیادی مکاتب دیگر ساختمان اساسی و معیاری 

ندارد.
•   تعداد ۲۰۰۰  ش��عبه درس��ی در والیت 

بامیان کمبود است.
• برای ریاس��ت معارف، آمریت های معارف 
در ولسوالی ها، مدریت برنامه ها، سواد آموزی و 
تعلیمات اسالمی ساختمان و ساختمان اداری 

وجود ندارد.
- ب�ا این ح�ال مش�کالت تکنیکی و 
اداری ذی�ل نی�ز در پایین آم�دن کیفیت 

تعلیم و تربیت نقش دارند.
• نبود بودجه انکش��افی در معارف در سال 

۹۶
• مرکزی بودن پروس��ه تدارکاِت س��اختن 

ساختمان مکاتب
مش��کالت موجود در پروس��ه تدارکات در 
بامی��ان علی رغم موجودیت بودجه کافی باعث 
ش��ده است کار در س��احه یا ش��روع نشده یا 
نیمه کاره رها ش��ده است. دفتر ساحوی بامیان 
پس از بررسی در این زمینه موارد ذیل را ثبت 

کرده است:
- ساختمان انستیتیوت حسابداری با آن که 
بودجه دارد، ولی از یک س��ال به این سو معلق 

است.
- شرکت تورغر۶۲  مکتب را قرارداد کرده 
ولی از سه سال به این طرف به گونه نیمه کاره 

رها شده و به حالت بی سرنوشتی قرار دارد، 
- پروژه ای زیر نام اکویب که از بانک جهانی 
تمویل می ش��ود، هشت سال است که۳۵  باب 

مکتب را نیمه کاره رها کرده است.
مقام ها و ادارات مسئول در بامیان می گویند 
تا مش��کل تدارکاتی پروژه های نامبرده از کابل 
حل نش��ود آن ها در بامی��ان نمی توانند کاری 
انج��ام دهند. در ادامه برخی مش��کالت عمده 

دیگر در والیت بامیان ذکر شده است.
- بی توجهی مقامات وزارت معارف در مرکز 
مش��کل دیگری اس��ت که باعث پایین آمدن 
کیفیت معارف ش��ده است. به گفته سرپرست 
ریاس��ت معارف بامیان در سطح کشور والیاتی 
هس��تند که معلمان اضافی در تش��کیل خود 
دارند ولی به کمبود تش��کیل در والیاتی مثل 

بامیان اصاًل توجه صورت نمی گیرد.
- سرپرس��ت بودن و عدم استخدام به موقع 
معلم��ان و کارمندان خدماتی ریاس��ت معارف 
یکی از مش��کالت دیگری اس��ت که کیفیت و 
روند تعلیم و آم��وزش در این والیت را مختل 
س��اخته اس��ت. به گونه مثال حدود یک سال 
می ش��ود که ریاس��ت معارف بامیان توس��ط 
سرپرست اداره می شود و هنوز رئیس این اداره 

استخدام نشده است.
- نب��ود وس��ایط و بودج��ه الزم در بخش 
نظ��ارت معارف در س��طح والیت باعث ش��ده 
اس��ت که از مکاتب دور دست به گونه درست 
نظارت صورت نگیرد. ع��دم نظارت به موقع و 
صحیح یکی از عوامل عمده ای است که کیفیت 
آم��وزش را بهخصوص در مناطق دور دس��ت، 

کاهش داده است.
- نبود برق در مکاتب باعث شده که مکاتب 
امکان اس��تفاده از آزمایشگاه، کمپیوتر و سایر 
تجهیزات روز را نداشته باشند. در ولسوالی های 

با آن که در یک و نیم دهه اخیر 
مبالغ هنگفت از کمک های 

جامعه جهانی رصف بهبود و 
اصالح نظام آموزشی کشور 

شد، اما به دلیل موجودیت 
فساد گسرتده و عدم مدیریت 

درست منابع در وزارت
معارف و سایر نهادهای 
ذیربط در بخش معارف، 
تعلیم و تربیت با کیفیت 
برای شهروندان افغانستان 
بهخصوص در روستاها و 
مناطق دور دست کشور هنوز 
یک رؤیای دست نیافتنی باقی 
مانده است.
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بامیان برق وجود ندارد و در مرکز والیت بامیان 
نیز به دلیل قیمت باال )هر کیلو وات ۴۵ افغانی( 

توان استفاده را ندارند.
- س��ال تعلیمی در سطح کش��ور۹  ماهه 
اس��ت؛ در حالی ک��ه در اکثر مناط��ق بامیان 
دانش آموزان عماًل ش��ش ماه درس می خوانند 
و برنامه تدریس��ی با عین س��اعات درس��ی در 
ش��ش ماه تطبیق می گ��ردد. دانش آموزان در 
اکثر مناطق بامی��ان به دلیل وضعیت جوی تا 
اول ماه ثور به زحمت جمع می شوند در وسط 
سال یک ماه اطفال مصروف کار دهقانی )دیمه 
جمع کردن( هستند.  رخصتی ها، جمعه ها و... 
 را ه��م اگر جمع کنیم، ح��دود پنج ماه و چند 

روز باقی ماند.
- عدم نظارت جدی از روند آموزش معلمان 
داخل خدمت باعث شده این پروسه خود به یک 
چالش جدی بدل شود، بررسی های کمیسیون 
نش��ان می دهد که معلمان کمت��ر به کیفیت 

تدریس توجه دارند و بیشتر دنبال سند اند.
- غیبت دانش آم��وزان از مکاتب، از دالیل 
دیگری است که کیفیت معارف را پایین آورده 
است. به گونه مثال نتایج نظارت های ساحوی 
بخش اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر از 
چهار مکتب در ولسوالی پنجاب والیت بامیان 

تعداد غیبت را بدین گونه نشان می دهد :
- مکتب متوس��طه نرگس: تع��داد  داخله 
دانش آم��وزان۲۵۳  و تعداد دانش آموزان غایب 

،۱۱۱
- لیس��ه مختل��ط اخضرات: تع��داد داخله 
دانش آم��وزان۵۳۱  و تعداد دانش آموزان غایب 

،۱۸۹

- لیس��ه نس��وان س��ر مور: تع��داد داخله 
دانش آم��وزان  تع��داد  دانش آم��وزان۴۴۳  

غایب۲۲۰،
و  اس��تخدام ها  در  واس��طه بازی  در کل 
دس��ت اندازی زورمندان و وکال در امور معارف، 
صالحی��ت نداش��تن آمرین مع��ارف، بی کاری 
فارغان دانش��گاه ها و ناامید ش��دن خانواده ها 
نس��بت به درس و تعلیم اطفال ش��ان، ظرفیت 
پایی��ن معلمان و ده ها دلیل دیگر باعث ش��ده 
کیفیت معارف در بامیان به صورت بی سابقه ای 

تنزل کند.

چالش ها و مشکالت عمده فرا راه تعلیم 
و تربیت با کیفیت در دیگر ولس�والی های 

تحت پوشش دفتر ساحوی بامیان

ولسوالی بهسود مرکز
یافته های س��فر نظارتی ماه ثور س��ال ۹۶ 
کمیسیون مس��تقل حقوق بش��ر دفتر بامیان 
نشان می دهد که در ولسوالی حصه دوم بهسود 
مع��ارف با مش��کالت زیادی روبه رو اس��ت. در 
این ولس��والی درمجموع ۹۶ باب مکتب وجود 
دارد که امور تدریس��ی آن توس��ط ۶۹۸ معلم 
پیش برده می شود. یافته های کمیسیون نشان 

می دهد :
- حدود ۶۰ فی صد مکاتب در این ولسوالی 

بدون ساختمان است،
- نظر به صنف درسی بیش از ۹۵۰ معلم و 

۲۰۰ کارمند بست های خدماتی کمبود دارد،
- بی��ش از ۶۰ فی صد دانش آم��وز در این 

ولسوالی کتاب درسی ندارند،
- بودجه الزم برای پیش برد امورات معارف 

وجود ندارد.
جلسه آمر معارف با مس��ئوالن مکاتب در 
فض��ای باز به دلی��ل نبود س��اختمان اداری - 

ولسوالی مرکز بهسود   
به گفته مقامات در این ولس��والی، به دلیل 
نبود ساختمان برای کارمندان آمریت معارف، 
مسئوالن این اداره با معاش یک روزه معلمان و 
اجیران و سایر کارمندان خدماتی بخش معارف 
یک اطاق گلی را اعمار کرده اند تا از آنجا امورات 
معارف پیش برده ش��ود، این در حالی است که 
سال پار و س��ال های قبل وزارت معارف کشور 
از جمل��ه وزارت هایی بود که بودجه انکش��افی 

خویش را نتوانسته بود به مصرف برساند.
ادارات مکات��ب و کارمن��دان مع��ارف در 
این ولس��والی کوچک تری��ن امکانات روز نظیر 
کامپیوتر، انترنت، پرنتر، برق و مواد ممد درسی 
در اختیار ندارند. مشکالت و چالش های نامبرده 
در کنار مشکالت محیطی مثل ُدشوارگذر بودن 
و دوری راه های قریه ها از مکاتب، فقر ش��دید 
اقتصادی و فرهنگی باعث ش��ده تعداد زیادی 

ازک��ودکان بخصوص کودکان دختر از رفتن به 
مکات��ب باز مانده و آن های��ی هم که به مکتب 
می روند به دلیل کیفیت پایین تعلیمی نتوانند 

از حق تعلیم و تربیت متوازن استفاده کنند.

ولسوالی حصه اول بهسود
یافته های س��فر نظارتی ماه ثور س��ال ۹۶ 
کمیسیون مس��تقل حقوق بش��ر دفتر بامیان 
نشان می دهد که در ولسوالی حصه اول بهسود 
هم معارف با مشکالت زیادی روبه رو است. در 
این ولس��والی درمجموع ۳۸ باب مکتب و یک 
باب دارالمعلمین وجود دارد و تشکیل موجود 
در این ولسوالی ۳۳۱ نفر است که شامل معلم، 
کارمن��دان اداری و اجیر می ش��ود. عمده ترین 
مشکالت این ولسوالی شامل موارد ذیل است:

- ۱۹ ب��اب مکت��ب ک��ه 50% مکاتب این 
ولس��والی را در بر می گیرد که بدون ساختمان 

است،
-  نظ��ر به صنف درس��ی ۱۰۵ معلم و ۹۰ 

کارمند بست های خدماتی کمبود دارد،
- ح��دود  ۵۰ فی ص��د دانش آموزان دراین 

ولسوالی کتاب درسی ندارند.
- به گفته مقامات در این ولسوالی، به دلیل 
نبود ساختمان برای کارمندان آمریت معارف، 
مس��ئولین ای��ن اداره از یک اطاق نامناس��ب 
امورات مع��ارف را پیش می برند. یافته نظارتی 
کمیسیون نش��ان می دهد که در این ولسوالی 
نی��ز ادارات مکات��ب و کار من��دان معارف در 
این ولس��والی کوچک تری��ن امکانات روز نظیر 
کامپیوتر، انترنت، پرنتر، برق و مواد ممد درسی 
در اختیار ندارند عالوه بر آن مشکالت محیطی 
مثل دش��وارگذر بودن و دوری راه های قریه ها 
الی مکاتب، فقر ش��دید اقتص��ادی و فرهنگی 
باعث ش��ده تعداد زی��ادی ازکودکان بخصوص 

کودکان دختر از رفتن به مکاتب باز مانند.

ولسوالی شیخ علی
 یافته های سفر نظارتی ماه حمل سال ۹۶ 
کمیسیون مس��تقل حقوق بش��ر دفتر بامیان 
نشان می دهد که در ولسوالی شیخ علی والیت 
پروان معارف با مش��کالت زیادی روبهرو است. 
در این ولس��والی در مجموع ۳۳ باب مکتب و 
یک باب مدرس��ه دینی وجود دارد و تش��کیل 
موجود در این ولس��والی ۳۳۹ نفر می باشد که 
ش��امل معلم، کارمندان اداری و اجیر می شود. 
بر اس��اس بررس��ی های دفتر س��احوی بامیان 
عمده ترین مش��کالت موجود مع��ارف در این 

ولسوالی به شرح ذیل می باشد:
- ۲۰ ب��اب مکت��ب ک��ه 60% مکاتب این 
ولس��والی را در ب��ر می گیرد بدون س��اختمان 

است،
-  نظر به صنف درس��ی به ۴۰ معلم و ۳۳ 

یافته های کمیسیون نشان 
می دهد :

- حدود ۶۰ فی صد مکاتب در 
این ولسوالی بدون ساختامن 

است،
- نظر به صنف درسی بیش 
از 950 معلم و 200 کارمند 
بست های خدماتی کمبود 
دارد،
- بیش از 60 فی صد 
دانش آموز در این ولسوالی 
کتاب درسی ندارند،
- بودجه الزم برای پیش برد 
امورات معارف وجود ندارد.
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کارمند بست های خدماتی کمبود دارد.
- ۸۰ فیصد دانش آم��وزان دوره ابتدائیه و 
۶۰ فی ص��د دانش آموزان دوره لیس��ه در این 

ولسوالی کتاب درسی ندارند.
به گفته مقامات در این ولس��والی، به دلیل 
نبود ساختمان برای کارمندان آمریت معارف، 
مس��ئولین ای��ن اداره از یک اطاق نامناس��ب 
امورات معارف را پیش می برند. ادارات مکاتب و 
کارمندان معارف در این ولسوالی کوچک ترین 
امکانات روز نظیر کامپیوتر، انترنت، پرنتر، برق 

و مواد ممد درسی در اختیار ندارند.

ولسوالی ناهور
یافته های س��فرهای نظارت��ی دفتر بامیان 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان 
نش��ان می دهد ک��ه در ولس��والی ناهور والیت 
غزنی معارف با مشکالت زیادی روبرو است. در 
این ولس��والی درمجموع ۷۷ باب مکتب  وجود 
دارد و تش��کیل موجود در این ولس��والی ۵۹۷ 
نفر معلم می باشد. عمده ترین مشکالت در این 

ولسوالی به شرح ذیل است:
-  ۳۳ ب��اب مکتب بدون س��اختمان بوده 
و ۳۰ ب��اب مکت��ب دارای س��اختمان خامه و 

غیر معیاری می باشد،
- نظ��ر به صنف درس��ی ب��ه ۲۸۷ معلم و 

۲۸کارمند بست های خدماتی کمبود دارد،
- ح��دود۹۰ فی ص��د دانش آم��وزان دوره 
ابتدائیه و ۷۰ فی صد دانش آموزان دوره لیس��ه 

دراین ولسوالی کتاب درسی ندارند. 
به گفته مقامات در این ولس��والی، به دلیل 
نبود ساختمان برای کارمندان آمریت معارف، 
مسئولین این اداره از یک اطاق نامناسب امورات 
مع��ارف را پیش می برند. دراین ولس��والی نیز 
ادارات مکاتب و کارمندان معارف کوچک ترین 
امکانات روز نظیر کامپیوتر، انترنت، پرنتر، برق 

و مواد ممد درسی در اختیار ندارند.

ولسوالی جاغوری
یافته های س��فرهای نظارت��ی دفتر بامیان 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان 
می دهد که در ولس��والی جاغوری والیت غزنی 
معارف با مشکالت زیادی روبهرو است. در این 
ولس��والی درمجموع ۱۰۷ ب��اب مکتب  وجود 
دارد و تش��کیل موجود در این ولسوالی ۱۲۸۷ 
نفر معلم می باشد. عمده ترین مشکالت معارف 

در این ولسوالی به شرح ذیل است:
- ۲۶ باب مکتب بدون ساختمان است،

- نظر به صنف درس��ی به ۲۹۷ معلم و ۳۶ 
کارمند بست های خدماتی کمبود دارد، کمبود 
معلم در این ولس��والی تا آن اندازه جدی بوده 
که باعث ش��د مدیریت معارف دست به دامن 
مردم شود و با همکاری شورای انکشافی حدود 

۲۰۰ معلم را با جمع آوری پول توس��ط مردم 
محل استخدام کنند. 

- از س��ه سال به این س��وی هیچ کتابی از 
س��وی وزارت معارف ارس��ال نش��ده است، اما 
درسال جاری تعدادی کتاب دریافت کرده ولی 
با آن هم حدود  ۴۵ فی صد دانش آموزان دراین 

ولسوالی با کمبود کتاب درسی مواجه اند. 
ولسوالی جاغوری نیز مانند سایر ولسوالی ها 
س��اختمان ب��رای کارمن��دان آمری��ت معارف 
ن��دارد، مس��ئولین ای��ن اداره از مکانی که به 
صورت امانت گرفته ش��ده ام��ورات معارف را 
پیش می برند. یافته نظارتی کمیس��یون نشان 
می دهد ک��ه ادارات مکاتب و کارمندان معارف 
در این ولس��والی، امکانات روز نظیر کامپیوتر، 
انترنت، پرنتر، برق و مواد ممد درسی در اختیار 

ندارند.

ولسوالی مالستان
یافته ه��ای س��فر نظارتی ۶۳ کمیس��یون 
مستقل حقوق بشر- دفتر بامیان نشان می دهد 

که در ولسوالی مالستان والیت غزنی معارف با 
مشکالت زیادی روبرو اس��ت. در این ولسوالی 
درمجموع ۶۳ باب مکتب وجود دارد و تشکیل 
موجود در این ولس��والی ۵۴۸ نفر می باشد که 
ش��امل معلم، کارمندان اداری و اجیر می شود. 
عمده ترین مش��کالت معارف در این ولسوالی 

شامل موارد ذیل است:
- ۲۸ ب��اب مکت��ب ک��ه 50٪ مکاتب این 
ولس��والی را در ب��ر می گیرد بدون س��اختمان 

است،
- نظر به صنف درسی به ۱۶۳ معلم و ۲۰۰ 

کارمند بست های خدماتی کمبود دارد،
- دانش آم��وزان دوره ابتدائیه به کلی بدون 
کتاب می باشند و حدود ۷۵ فی صد دانش آموزان 

دوره لیسه نیز کتاب درسی ندارد.
به گفته مقامات در این ولس��والی، به دلیل 
نبود ساختمان برای کارمندان آمریت معارف، 
مسئولین این اداره از یک اطاق نامناسب امورات 
معارف را پیش می برند و همانند ولسوالی های 
دیگر ادارات مکاتب و کار مندان معارف در این 

یافته های سفر نظارتی ماه ثور سال 96 کمیسیون مستقل حقوق 
برش دفرت بامیان نشان می دهد که در ولسوالی حصه اول بهسود هم 

معارف با مشکالت زیادی روبه رو است. در این ولسوالی درمجموع 
 38 باب مکتب و یک باب داراملعلمین وجود دارد و تشکیل موجود 

در این ولسوالی 331 نفر است که شامل معلم، کارمندان اداری و اجیر 
می شود. عمده ترین مشکالت این ولسوالی شامل موارد ذیل است:

- 19 باب مکتب که 50% مکاتب این ولسوالی را در بر می گیرد که 
بدون ساختامن است؛  نظر به صنف درسی 105 معلم و 90 کارمند 
بست های خدماتی کمبود دارد؛ - حدود  50 فی صد دانش آموزان دراین 
ولسوالی کتاب درسی ندارند.
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ولس��والی نیز کوچک ترین امکان��ات روز نظیر 
کامپیوتر، انترنت، پرنتر، برق و مواد ممد درسی 

در اختیار ندارند.

نتیجه گیری
ب��ا توجه ب��ه آنچه گفته ش��د، متأس��فانه 
سیس��تم تعلی��م و تربیت در والی��ت بامیان و 
س��ایر ولس��والی هایی که در این گزارش به آن 
پرداخته ش��ده، با مش��کالت جدی دس��ت و 
پنجه نرم می کنند. نداشتن ساختمان، کمبود 
صنف درس��ی، کتاب، معلم، مواد ممد درسی، 
آب آشامدنی پاک، نداش��تن ساختمان اداری 
در مرکز و ولس��والی ها، نداش��تن تجهیزات و 
امکانات آموزشی، واسطه نقلیه و روغنیات برای 
بخش های نظ��ارت در ریاس��ت و آمریت های 
معارف شهر از جمله مشکالت و نابسامانی هایی 
است که در این گزارش با یک روی کرد تحقیقی 
در مورد آن پرداخته ش��ده است. این در حال 
اس��ت که وزارت معارف در س��ال مالی ۱۳۹۵ 
از مبلغ ۳۰۱میلیون دالر بودجه انکشافی تنها 

۳۳٫۶درصد را مصرف کرده است.

در صورت عدم توجه به مش��کالت تعلیم و 
تربیت که در باال به آن ها اش��اره ش��د، کیفیت 
آم��وزش باز هم افت خواه��د کرد و پیامدهای 
وخیمی به دنبال خواهد داش��ت؛ بی س��وادی 
و ظرفی��ت پایین نی��روی عظیم انس��انی که 
هم اکنون شامل سیس��تم ضعیت و بی کیفیت 
تعلی��م و تربیت هس��تند باعث ت��داوم بحران 
موجود در کشور می ش��ود و پدیده هایی چون 
فقر، خش��ونت، تروری��زم، افراطی��ت مذهبی، 
مهاجرت و در نهایت محرومیت از حقوق بش��ر 
هم چنان گریبان گیر ش��هروندان این مرزو بوم 

خواهد بود.

قانون�ی  میکانیزم ه�ای  و  راه حل ه�ا 
داد خواهی

۱. تعیین برنامه جامع استراتژیک بر اساس 
هر منطقه  یا زون در کشور،

۲. اضافه کردن تشکیل مدریت های معارف 
به منظور رفع مشکل کمبود معلم و کارمندان 

خدماتی با توجه به نیاز مندی های مکاتب؛
۳. تهی��ه کتاب های درس��ی مورد ضرورت 
و رفع کمبودی های ک��ه از این ناحیه در اکثر 
مکات��ب بامیان و س��ایر ولس��والی های تحت 
پوشش دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان در بامیان وجود دارد؛
۴. رفع نیاز مندی ها و کمبود اولیه پیش برد 
امورآموزش��ی از قبی��ل می��ز، چوک��ی، لوازم 
آزمایش��گاهی وغیره در مکاتب که به آن اشد 

ضرورت دارند؛
۵. اقدامات مؤثر و اتخاذ برنامه های مشخص 
ب��رای تأمین ش��فافیت در اس��تخدام معلمین 

براس��اس اصل شایستگی و کوتاه کردن دست 
زورمندان، متنفذین، وکالی ش��ورای والیتی و 
مجلس نماین��دگان از مداخالت بی جا در امور 

معارف؛
۶. اقدامات مؤثر برای بهبود و تأمین امنیت 
راه های رف��ت و آمد دانش آموزان به مکاتب به 

خصوص دختران.
۷. بر گ��زاری کنفرانس ه��ای مطبوعاتی و 
انتش��ار وضعیت بد تعلی��م و تربیت، تحریک 
حساسیت مردم، خبرنگاران و نهادهای جامعه 
مدن��ی و در نهای��ت تحت فش��ار ق��رار دادن 
حکومت جهت اتخاذ تدابیر مناس��ب برای حل 

این معضل؛
۸. پی گیری این گزارش توسط دفتر مرکزی 
و دفتر ساحوی کابل از طریق مقامات بلند پایه 
وزارت معارف، وکالی مجلس و معاونت ریاست 

جمهوری به صورت ویژه؛
۹. ایج��اد یک کمیت��ه داد خواهی حمایت 
از مع��ارف از میان نهادها و فعاالن مدنی تحت 
رهب��ری کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر و 
حمای��ت تکنیکی و معنوی از این کمیته برای 

داد خواهی مؤثر؛
۱۰. صحبت دوامدار )ماهوار( داد خواهانه با 
مقام والیت بامیان در پیوند به مشکالت معارف 
که ام��کان حل آن درس��طح بامی��ان متصور 

است؛
۱۱. برگزاری گفتمان ه��ای بزرگ مردمی 
با وکالی ش��ورای والیتی، قریه داران، رؤس��ای 
ش��وراهای مردمی، متنفذین و شهروندان آگاه 
جامعه تحت عنوان بس��یج عمومی برای بلند 
بردن کیفیت تعلیم و تر بیت و پیشنهاد کردن 
راهکاره��ای محل��ی برای مش��ارکت مردم در 

بهبود کیفیت معارف؛
داد خواهی و صحبت با مس��ئوالن   .۱۲
وزارت معارف در امر توزیع عادالنه بودجه معارف 
در کش��ور به اس��اس نف��وس و نیازمندی های 

مناطق دشوارگذر، کوهستانی و سرد سیر؛
اعم��ار خوابگاه های دخترانه در مر   .۱۳
کز والیت و ولس��والی ها به منظ��ور حمایت از 
دخترانی که به دالیل نبود مکاتب متوس��طه و 
لیسه  در مناطق و روستاهای دور دست، دوری 
راه ها، عدم امنیت راه های مکاتب و... مکتب را 

ترک می کنند؛
امید می رود که حس پاسخگویی معطوف به 
عدالت و برابری مسئوالن و دست  درکاران این 
حق مهم بشری متوجه این معضل کالن شده 
و با ایجاد اصالحات در برنامه ها و سیاست های 
فعلی زمینه دسترس��ی به حق مهم و اساسی 
تعلیم و تربیت با حداقل استاندارها برای اطفال 

این سرزمین فراهم شود.

از صفحه ۱۱
وضعیت روبه افزایش...

آن ها را دیده معتاد شوند. باشنده دیگر سردار 
است که می گوید اشخاص معتاد از نگاه روحی 
و روانی به ذه��ن ما صدمه می زند. کریم دیگر 
باشنده شهر مزار شریف ارزان بودن مواد مخدر 
و قابل دسترس بودن آن در جامعه را خطرناک 
می داند و می گوید جوانانی که در دانشگاه ها و 
مکات��ب درس می خوانند اگر یکی آن ها معتاد 
باشد دیگران را نیز تشویق می  کند. او می افزاید 
خطر اعتیاد روز افزون است و اشخاص معتاد در 

کنار جاده ها به ما صدمه روحی می زند.
در این تحقیق با ش��ماری از معتادان شهر 
مزار شریف نیز مصاحبه هایی را انجام دادیم تا 
ببینم که وضعیت از دیدگاه آن ها چگونه است. 
یکی از این معتادان که خود را ۳۸ ساله و اصاًل 
باشنده ولسوالی خماب والیت جوزجان میکند، 
در توضیح علت روی آوری خود به اعتیاد چنین 
می گوید: یک خانم مرا به این عمل آغشته کرد. 
من پس از س��ه سال استفاده از مواد مخدر در 
شفاخانه جوزجان بستر شدم بعد از صحت یابی 
چند وقت استفاد نمی کردم اما دوباره به اعتیاد 
روی آوردم و حال هیرویین استفاده می کردم. 
او می گوی��د ی��ک پوری هرویی��ن ۵۰ تا ۱۰۰ 
افغانی اس��ت. من در طول روز پالستیک جمع 
می کنم و سه وقت صبح، چاشت و شب از مواد 

استفاده می کنم . 
یک معتاد دیگر چنین می گوید: اس��م من 
س��ید محمد اس��ت. ۴۲ س��اله و باشنده شهر 
مزارش��ریف اس��تم و ۱۸ سال می ش��ود که از 
هیرویین اس��تفاده می کنم. روز به جمع آوری 
بوتل ها و پالس��تیک ها می پردازم و از پول آن 
مواد می خرم. فعاًل س��ر قبرهای منطقه دشت 
ش��ور از مواد اس��تفاده می کنم و علت اعتیادم 

بیکاری و فقر می باشد. 
معت��اد دیگر که احم��د رضایی ن��ام دارد 
می گوید در ایران زمانی که مهاجر بودم معتاد 
ش��دم و ۱۲ س��ال اس��ت که از مواد استفاده 
می کنم. او که به گفته خودش فعاًل در نانوایی 
کار می کند می گوید عامل معتاد شدنم بیکاری 
اس��ت. او با اشاره به قبرس��تان دشت شور در 
بخش ش��مالی شهر مزار ش��ریف می گوید، از 
طرف روز این جا می آیم و ش��ب خانه می روم. 
به گفته او شمار معتادان این قبرستان، شب ها 
به سه صد تن می رسد. از جمله ۲۰ زن که سه 
تن آن ها طفل دارند. آن ها نزدیک ش��ام این جا 
می آیند، ش��ب را این جا می خوابند و روزانه به 
گدای��ی و کار می رون��د. او می گوید می خواهم 
تداوی ش��وم اما اگر شفاخانه بستر شوم از کار 

می مانم و نمی دانم خرج فامیلم از کجا شود.
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ننګرهار: د معلولینو د حقونو  او 
نشه یي توکو د زيانونو په اړه 

غونډه وشوه
د ب��رشي حقونو خپل��واک کمېس��یون د 

ختیځو والیتونو س��یمه ییز دف��رت د معلولیت 

لرونک��و وګړو د برشي حقونو مالتړ او پرمختګ 

څانګ��ې د ۱۳۹۶  کال د غربګويل مياش��تې 

پر ۲۴مه د ننګرهار والیت د معتادینو روغتون 

ريی��س رسه په همغږۍ د یاد روغتون د غونډو 

په تاالر کې د معلولینو د حقونو د عامه پوهاوي 

او همدارنګه د نشه یي توکو د کارونې د تاوانونو 

په اړه درې ساعته ښوونیزه غونډه وکړه.

د پکتیا امنیه قوماندان: د پولیسو 
ستونزې به ژر حل کړو

د افغانس��تان د ب��رش حقون��و خپل��واک 

کمیسیون د ګردېز سیمه يیز دفرت د امبودزمن 

څانګې د ۱۳۹۶ کال د چنګاښ میاش��تې په 

۲۸ مه نېټه، د پولیسو په لیکو کې د یو شمیر 

ستونزو اړوند د پکتیا والیت له امنیه قوماندان 

مل پاسوال توریايل عبدیاين رسه ولیدل.

پ��ه پیل کې د امبودزم��ن څانګې له لوري 

ښاغيل عبدیاين ته د نوې دندې مبارکي وویل 

شوه، د امبودزمن څانګې مسوول حسیب الله 

اندړ او مرس��تیال س��ید نورالله حسین زاد په 

خپل��و خربو کې وويل چې، د پرلپس��ې څارنو 

په پایله کې څرګنده ش��وې چې د پولیسو په 

امنیت��ي حوزو، د لویو الرو په امنیتي پوس��تو، 

ملکي روغتون او د امنیه قوماندانۍ په نظارت 

او توقیف خونو کې یو شمیر ستونزې موجودې 

دي.

ښاغيل اندړ په تفصيل رسه د یادو ستونزو 

یادونه وکړه او د پکتیا له امنیه قوماندان څخه 

يې وغوښ��تل چې د یادو س��تونزو د حل لپاره 

الزم اقدامات وکړي .

پ��ه پای ک��ې ښ��اغيل عبدیاين خوښ��ي 

څرګنده کړه چې د افغانستان د برشي حقونو 

خپلواک کمیسیون د پام وړ ستونزو په موندلو 

او ل��ه دوی رسه په رشیکولو کې مرس��ته کوي 

او ډاډ ی��ې څرګند کړ چې یادې س��تونزې به 

په امنیت��ي غونډه کې تر څیړنې الندې ونیول 

يش  او د ح��ل په موخه به یې جدي اقدامات 

تررسه يش.

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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د جنسیت پر بنیاد د تاوتریخوايل 
د مخنيوي یو ورځنی ورکشاپ 

جوړ شو
د روان ۱۳۹۶ کال د چن��ګاښ پ��ر ۲۸ مه 

نېټه د ملګرو ملتونو د UNFPA ادارې له لوري 

او د برش حقونو خپلواک کميس��يون د سیمه 

یی��ز دفرت په رغن��ده همکارۍ د جنس��یت پر 

بنیاد د تاوتریخوايل یو ورځنی ورکش��اپ جوړ 

ش��و، چې )د جنس��یت پر بنیاد د تاوریخوايل 

احمتايل پالن  ترتیبول( يې موخه وه. 

په دې ورکش��اپ ک��ې د ننګرهار والیت یو 

شمیر همکارو دولتي او نادولتي ادرو مسؤلینو، 

چې شمېر یې ۳۰ تنه و، هم ګډون کړی و.

د ننګرهار عمومي محبس له 
عمومي مديريت رسه ناسته 

وشوه

د روان ۱۳۹۶ کال د چن��ګاښ پ��ر ۱۵مه 

د ننګرهار والیت عمومي محبس مدیریت کې 

د محبوس��ینو او توقیفیانو د ستونزو د حل په 

موخ��ه د جالل اباد س��یمه ایز دفرت ريیس��ې 

صربین��ه حمیدي له نوي معريف ش��وي مدیر 

رسه د عدالت غوښتنې ناسته وکړه.

پ��ه پیل ک��ې د ننګرهار والی��ت د محبس 

عمومي مدیر عبدال��ويل حصارکي د محبس 

عموم��ي وضعی��ت، روغتیای��ي وضعی��ت او د 

زندانیانو وضعیت په هکله هر اړخیز معلومات 

ورک��ړل او هغه س��تونزې یې ي��ادې کړې چې 

دوی وررسه مخ دي.

 نوم��وړي ووي��ل چ��ې د محب��س نظم او 

ډسپلین لپاره به جدي کار وکړي او د زندانیانو 

ستونزې به له نږدي واوري. همدارنګه نوموړي 

ژمنه وکړه چې د محبس او توقیفخونې د قانون 

او محابس��و د مقررې مطابق اجراات به تررسه 

او د ب��رشي حقونو په ځانګړي ډول د زندانیانو 

دحقونو رعایتولو لپاره به هر اړخیز اقدمات په 

پام کې نیيس.

د ماشومانو د وضعیت ارزونې په 
موخه زابل ته سفر

د روان ۱۳۹۶ کال د چنګاښ پر ۲۶مه په 

زابل والیت کې د ماشومانو د عمومي وضعیت 

د ارزونې په موخه د کندهار د سیمه ییز دفرت 

د ماش��ومانو د برشي حقون��و د مالتړ څانګې 

مسوول شمس الدین تنویر ياد والیت ته کاري 

سفر وکړ.

د دې سفر په بهیر کې د ماشومانو د روزنې 

او اصالح د مرکز، د یو ش��مېر ښ��وونځیو، او د 

کالت ښار د دولتي روغتون د ماشومانو د وارد 

څخه څارنه وش��وه، او همدارنګه د زابل والیت 

د استناف څارنوالۍ او د ماشومانو د ځانګړې 

څارنوالۍ د مس��وولینو رسه لیده کاته وشول، 

همدارنګ��ه پ��ه چنګاښ پ��ر ۲۸م��ه د زابل د 

پوهنې ریاست اړوند د سواد زده کړې د کورس 

له ۶۱ تنو ښوونکو او زده کونکو رسه پر ماشوم 

د ش��اقه کارونو د ناوړو پایلو پ��ه تړاو د پوهنې 

ریاست په تاالر کې د پوهاوي غونډه وشوه.

د س��فر په پای کې ستونزې د اړوندو ادارو 

ل��ه مس��وولینو رسه رشیک��ې ش��وې او د حل 

غوښتنې يې وشوې، چې په مقابل کې د چارو 

مس��وولینو د ماش��ومانو د حقونو د س��اتنې او 

مالت��ړ په برخه کې د ه��ر ډول همکارۍ ژمنه 

وکړه.

از صفحه ۲۸
ارزش های حقوق بشری...

و ب��ه آزادی دیگ��ران لطم��ه وارد نکند، معاف 
مي نماید.

از این رو اعالمیه حقوق بش��ر در ماده سوم 
ب��ه صراح��ت و در ماده های چه��ارم و نهم به 
صورت ضمنی آزادی را یک حق خدشه ناپذیر 
دانس��ته اس��ت. هم چین در ماده های شانزده، 
هجده، نوزده، بیست و در نهایت بیست  و یکم 

به مصداق های مهم آزادی تصریح می کند.
قانون اساسی افغانستان نیز در ماده بیست 
چهار به زیبایی به حق آزادی اش��اره می کند: 
» آزادی حق طبیعی انس��ان اس��ت. این حق 
ج��ز آزادی دیگران و مصالح عامه که توس��ط 
قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و 
کرامت انسان از تعرض مصئون است. دولت به 
احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف 
می باشد«. قانون اساسی افغانستان، به عالوه در 
ماده س��ی  و چهار و سی  و پنج، سی  و شش و 
سی  و هفتم مثل اعالمیه حقوق بشر، به مصداق 

آزادی های فردی و اجتماعی پرداخته است.

۴. مختار بودن و حق انتخاب سرنوشت
و ح��ق  آزاد  اراده  دارای  انس��ان مخت��ار 
برگزیدن اس��ت. او بر سرنوشت خود حاکمیت 
دارد. حکوم��ت و قانون محصول اراده انس��ان 
و ش��هروندان اس��ت، هر آنچه بخواهد می توان 
ب��ر گزیند، و اگ��ر نخواهد، می تواند با توس��ل 
به حق داش��تن اراده آزاد، ب��ه بدیل آن رجوع 
نمای��د و آن را انتخاب کند. در اعالمیه به این 
نکته توجه شده اس��ت: اختیارات تام ملت در 
به وجود آوردن حکوم��ت )ماده ۲۱ بند ب( و 
حق برگزیدن کار )ماده ۲۳ بند الف( از مفاهیم 

انتخاب و اختیار در اعالمیه حقوق بشر است.
قانون اساسی افغانس��تان نیز در ماده سی 
 و سوم مقرر دارد: اتباع افغانستان حق انتخاب 
کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند. هم چنان 
در ماده چهل هشت و چهل و نه مانند ماده ۲۳ 
اعالمیه حقوق بشر، حق انتخاب شغل را آزاد و 
در ح��وزه اختیار و انتخاب فرد قرارد می دهد و 

هرگونه اجبار را ممنوع اعالم می دارد.
در ی��ک نتیجه گیری کل��ی می توان گفت 
که قانون اساس��ی افغانستان، تقریبا اکثر مواد 
اعالمیه حقوق بش��ر را در خود جای داده است 
و خ��ود را به ارزش های حقوق بش��ری متعهد 
دانسته است. چهار رکن، اساسی اعالمیه حقوق 
بشر، که عبارت باشد از حق مدار بودن، برابری، 
آزادی و حق حاکمیت بر سرنوشت خود، ستون 
فقرات حقوق اساس��ی اتباع افغانس��تان را در 

قانون اساسی موجود، تشکیل می دهد.
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دفتر والیتی بدخشان
کودکان بدخشان خرید و فروش 

اسلحه پالستیکی را تحریم  کردند 
ش��ماری از کودکان در والیت بدخشان در 
یک گردهم آیی )اول س��رطان ۱۳۹۶( از والی و 
مسئوالن امنیتی این والیت خواستند تا از خرید 
و فروش اسلحه پالستیکی جلوگیری کنند. این 
گردهم آیی به کوش��ش دفتر والیتی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانس��تان راه اندازی شده 
بود. این کودکان در یک قطع نامۀ هفت مادهای 
تأکید بر جمع آوری اسلحه پالستیکی کرده و از 
تاجران بزرگ و مغازه داران خواس��تند که دیگر 
اسلحه پالستیکی را وارد بازار این والیت نسازند. 
در ای��ن گردهم آی��ی معاون والی و مس��ئوالن 
نهادهای امنیتی این والیت تعهد س��پردند که 
ضمن جمع آوری اسلحه پالستیکی، از خرید و 
فروش و نیز وارد ش��دن آن ب��ه بازار جلوگیری 

خواهند کرد. 

دفتر والیتی فاریاب
برگزاری کارگاه  نقش نهادهای 

عدلی و قضایی در گسترش 
حاکمیت قانون

  
»نقش نهادهای عدلی و قضایی در گسترش 
حاکمی��ت قان��ون « عن��وان کارگاه آموزش��ی 
س��ه روزه ای ب��ود که توس��ط هم��کاران بخش 
تعلیمات دفتر والیتی فاریاب کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در فاریاب با اشتراک  ۳۱  
تن از قضات محاکم، س��ارنواالن، وکالی مدافع، 
مس��اعدین حقوقی و کارمندان نهادهای مدافع 
حقوق زن، شامل )۸ زن و ۲۳ مرد( در تاالر  این 

دفتر برگزار شد. 

برگزاری کارگاه آموزشی »نقش 
نیروهای دفاعی و امنیتی در 

حمایت از حقوق بشر«
بخ��ش آمبودزم��ن دفت��ر والیت��ی فاریاب 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دومین 

کارگاه آموزشی سه روزه خویش را تحت عنوان 
»نق��ش نیروهای دفاعی و امنیتی در حمایت از 
حقوق بش��ر« به منظور آموزش موضوعات مهم 
حقوق بش��ری و حقوق بشردوستانه بین المللی 
جهت بلند بردن سطح آگاهی نیروهای امنیتی و 
دفاعی با اشتراک  ۲۵  تن شامل ۳ زن و ۲۲ مرد 
متشکل از افسران، سربازان و مدیران قوماندانی 
کندک دوم پولیس سرحدی ولسوالی اندخوی 

والیت فاریاب در تاالر این ارگان  برگزار کرد.
الزم به یادآوری اس��ت ک��ه هرچند روابط 
کاری و هماهنگی میان کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بشر افغانستان و ادارات مربوط نهادهای 
امنیتی و دفاعی کشور از آغاز تأسیس کمیسیون 
بر مبنای همکاری، هماهنگی و احترام متقابل 
و بر اس��اس ماده ۵۸ قانون اساس��ی افغانستان 
وجود داشته است، اما با آن هم امضای تفاهمنامۀ 
جدید همکاری و هماهنگی بین کمیس��یون و 
ارگان های امنیت��ی و دفاعی صفحه جدیدی از 

دفاتر س��احوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانس��تان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مس��ؤولیت رس��می آن مسجل شده اس��ت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایس��ته به  انجام رسانند. بازتاب دهی چنین فعالیت هایی 
نیز بخشی از کوشش های صورت گرفته در ترویج فرهنگ و تقویت ارزش ها و فعالیت های حقوق بشری تلقی 
می شود. از آن جایی که دامنه  این فعالیت ها گسترده اند و ماهنامه حقوق بشر ظرفیت محدودي دارد، بنابراین، در 

هرشماره، چکیده ای از فعالیت های انجام شده حقوق بشری برای اطالع شهروندان عزیز به نشر می رسد. 
گزارش تکمیلی و تفصیلی آن را می توانید در وبس��ایت کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه سرطان  1396
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همکاری را گشوده و رابطه میان این ارگان ها را 
مستحکم تر از پیش ساخته است.

دفتر ساحوی کندز
با استفاده از موادمخدر آینده خود 

و خانواده خویش را تباه نسازید!

ریاس��ت مبارزه با مواد مخ��در والیت کندز 
با همکاری دفتر س��احوی حقوق بش��ر کندز، 
ادارات ذی رب��ط و کلپ های ورزش��ی کمپاین و 
گرد هم آیی وس��یعی را به منظور آگاهی دهی به 
مردم از زیان های کشت، تولید، قاچاق و استفاده 

از مواد مخدر در شهر کندز راه اندازی کردند.
عبدالبصیر مرشد، رئیس مبارزه با مواد مخدر 
با راه اندازی برنامه های مختلف در هماهنگی با 
نهادها وادارات در راس��تای زیان های استفاده از 
م��واد مخدر و نقش دول��ت در از بین بردن این 
مواد کشنده صحبت کرده گفت:  کشت، تولید و 
قاچاق مواد مخدر از دیدگاه دین مقدس اسالم 
کامالً ناروا و یک عمل ناشایس��ته است. کسانی 
 که دس��ت به چنی��ن اعمالی مي زنن��د، نه تنها 
خانواده ه��ای خود، بلکه جامعه و بهویژه جوانان 
را نیز با مش��کالت جدی مواجه می  سازند. وی 
از علمای دین خواست که روزهای جمعه درباره 
مبارزه با کشت خش��خاش و تولید مواد مخدر 
در مساجد سخنرانی هایی داشته باشند تا مردم 
از احکام اس��المی درباره کشت مواد مخدر آگاه 

شوند.
رئی��س دفتر س��احوی کن��دز و جمعی از 
کارمندان نیز که در این کمپاین اشتراک ورزیده 
بودن��د، طی مصاحبه با رادی��و تلویزیون محلی 
کندز گفت: دفتر س��احوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در آگاه سازی جامعه رسانه 
دوش��ادوش پلیس مبارزه با م��واد مخدر نقش 
مهم��ی دارد و باید پر قدرت تر از همیش��ه به 
وظیفه خود عمل کند. وی نقش اهل مطبوعات 
و رس��انه ها وعلم��ا را در آگاهی دهی مهم تلقی 
کرده و از ش��هروندان والیت زون شمال ش��رق 
خواست از کش��ت و زرع خشخاش و چرس در 

زمین های شان بپرهیزند. 

آگاهی دهی درباره قانون حقوق و 
امتیازات افراد دارای معلولیت

بخش افراد دارای معلولیت دفتر س��احوی 

کندز، نشستی را در ریاست کاروامور اجتماعی، 
شهدا و معلولین و ولسوالی های دوشی، خنجان و 
مرکز شهر پلخمری والیت بغالن راه اندازی کرد. 
در این نشست که با اشتراک ۹۰ تن از نمایندگان 
افراد دارای معلولیت مرکز و ولسوالی ها، کارمندان 
ریاست کار و امور اجتماعی و دیگر اقشار جامعه 
برگزار ش��ده بود، روی وظایف بخش های کاری 
و فعالیت ه��ا و اقدامات کمیس��یون برا ی بهبود 
وضعیت حقوق بشری، اهمیت و نقش جلسات و 
برنامه های آگاهی دهی و قانون حقوق و امتیازات 
افراد دارای معلولیت معلومات ارائه شد و در ضمن 
روی هفده حق خاص اشخاص دارای معلولیت 
در کنوانسیون و ماده های نزدهم تا سی و سوم 
قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت که 
وظایف، مکلفیت و مسئولیت های ریاست ها را در 
برابر افراد دارای معلولیت در والیات مشخص و 

روشن کرده و بحث صورت گرفت. 

جلسات آگاهی دهی نصف روزه 
درباره معرفی کمیسیون و جایگاه 

زن از دیده گاه اسالم 

بخش انکشاف و حمایت از حقوق زنان دفتر 
س��احوی کندز مطابق برنامه عمل کمیس��یون 
مستقل حقوق بشرافغانستان جلسه آگاهی دهی 
نصفروزه ای را با اشتراک )۱۱۲( تن از زنان نخبه، 
زنان کم سواد و بی سواد و اهل معارف در قریجات 
ولسوالی دوشی والیت بغالن ودر کوتی گرد شهر 
کندز برگزار کرد. اش��تراک کنندگان این جلسه 
ضمن استقبال از آموزش و تطبیق مسایل حقوق 
بشری و ارزش های اسالمی برای خانواده ها، آن 
را با اهمیت دانسته و از کمیسیون خواستند که 
در برگزاری چنین جلساتی و ترویج ارزش های 
حقوق بشری توجه بیشتر نشان دهند و در این 

رابطه پیش   نهادهایی را نیز پیش کش کردند. 

دفتر ساحوی بلخ 
اشتراک در کارگاه آموزشی، اعتماد 

به نفسم را بیشتر کرد 
حق��وق بش��ر و پولیس عنوان ی��ک کارگاه 
آموزش��ی بود ک��ه برای بیس��ت و س��ه تن از 
پولیس ه��ای زن در ش��هر مزارش��ریف برگزار 
ش��د. در ای��ن کارگاه که در روزه��ای ۱۳ و ۱۴ 
سرطان از سوی بخش آمبودزمن دفتر ساحوی 
بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر در تاالر  این 
دفتر برگزار شد، مباحثی هم چون وظایف قانونی 
پولیس در امر حمایت از حقوق بشر، ممنوعیت 
شکنجه و بدرفتاری در اسناد ملی و بین المللی و 
قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
هم چنی��ن در خ��الل ی��ک کار گروه��ی، 
دشواری های کاری زنان پولیس و راه های کاهش 
این دش��واری ها مورد بحث قرار گرفت. آن ها از 
باوره��ای منفی مردم نس��بت به زنان پولیس و 
موجودیت خش��ونت های لفظ��ی در ارگان های 
پولیس به عنوان بخش��ی از مشکالت خود یاد 
کردند و در راستای حل این دشواری ها، خواهان 
گس��ترش برنامه های آموزش��ی برای پولیس، 
ارتقای موقعیت ش��غلی زن��ان پولیس و از بین 

بردن زمینه های تبعیض جنسیتی شدند. 

وضعیت زنان سمنگانی، 
قناعت بخش نیست

شماری از فعاالن مدنی سمنگان طی نشستی بر 
هماهنگی بیشتر برای بهبود وضعیت زنان این 
والیت تأکید کردند. این نشس��ت هماهنگی در 
بیستم سرطان از سوی بخش حمایت و انکشاف 
حقوق زنان دفتر ساحوی بلخ کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر در تاالر دفتر مجتمع جامعه مدنی 
شهر آیبک برگزار شد و در آن ۲۵ تن از فعاالن 
مدنی، فعاالن حقوق زن و نمایندگان رسانه ها، 
وضعیت حقوق بش��ری زنان سمنگانی را مورد 
بحث و بررس��ی قرار دادند. آن ها گفتند که در 
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ای��ن والیت زنان هم چنان مورد انواع خش��ونت 
قرار می گیرند و نه تنها ناامنی، بلکه سنت های 
اجتماع��ی مان��ع تالش های مؤثر ب��رای بهبود 

وضعیت زنان شده است. 

اجرای موفقانه آموزش طفل به طفل 
در سمنگان

طی نشستی در روز دوازدهم سرطان، اطفالی 
که در مکاتب شهر ایبک برنامه آموزش طفل به 
طفل را با کامیابی اجرا کرده بودند، تصدیق نامه ها 
و تشویقیه های شان را دریافت کردند. عوض علی 
صابری آمر بخش حمای��ت از حقوق اطفال در 
دفتر س��احوی بلخ کمیس��یون مستقل حقوق 
بش��ر طی سخنانی از ریاست معارف سمنگان و 
مدیریت لیسه آجانی ملکه به خاطر همکاری در 
برگ��زاری برنامه آموزش طفل به طفل قدردانی 
کرد. او هم چنین از اطفالی سپاسگزاری کرد که 
در این برنامه آموزش��ی به گونه رضاکارانه سهم 
گرفته بودند. و از آنان خواست که نماینده شان 
را برای عضوی��ت در ش��بکه محافظتی اطفال 

سمنگان معرفی کنند.
این خواست مورد اس��تقبال اطفال رضاکار 
قرار گرفت و یکی از آنان گزارش داد که در قالب 
برنام��ه آموزش طفل به طفل در مدت یک ماه، 
۷۸۷ طفل به ش��مول ۴۹۹ دختر و ۲۸۸ پسر 
را در ۱۰ مکتب والیت سمنگان آموزش حقوق 

بشری داده اند.

اطفال پرورشـگاه سمنگان از وضع 
معیشت خود رضایت دارند

مس��ئوالن بخش حمایت اطف��ال در دفتر 
س��احوی بلخ کمیسیون مس��تقل حقوق بشر 
می گویند آن ها طی نظارت بر پرورشگاه سمنگان 
و گفتگو با اطفال آنجا دریافتند که آن ها از نحوه 
مدیریت این پرورش��گاه راضی ان��د. عوض علی 
صابری، آمر بخ��ش حمایت از حقوق اطفال در 
دفتر ساحوی بلخ کمیسیون مستقل حقوق بشر 
می گوید ما در روز دوازدهم سرطان بر پرورشگاه 
اطفال س��منگان نظارت کردیم و متوجه شدیم 
ک��ه در آن ج��ا ۵۲ طفل یتی��م و بی بضاعت به 
صورت ش��بانه روزی زندگی می کنن��د. آن ها تا 
صنف س��وم توسط دو معلم در داخل پرورشگاه 
و باالتر از آن در مکاتب بیرون درس می خوانند. 
صابری می گوید محیط پرورشگاه به لحاظ صحی 
مناسب بود. هم چنین اطفال گفتند که نه تنها از 
س��وی مدیریت بلکه از س��وی اشخاص و سایر 
نهادها نی��ز مورد توجه قرار می گیرند. مثاًل یک 
تاجر برای آن ها لباس عیدانه خریده است، والی 
ب��رای هرکدام   مبلغ ۵۰۰ افغان��ی عیدی داده و 
دفتری  برای شان سامان حمام هدیه کرده است.

دفتر والیتی هلمند
گزارش برگزاری جلسـه آموزشـی 
از  حمایـت  دربـاره  روزه  نصـف 
حقـوق اطفال بـا اعضای مؤسسـه 

EPD شهر لشکرگاه

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی هلمند کمیس��یون مستقل حقوق بشر 
جلس��ه آموزش��ی را به تاریخ ۳۱ جوزا ۱۳۹۶ با 
اش��تراک ۳۵ تن از معلم��ان مکاتب مختلف و 
اعضای مؤسسه  EPDدر اداره مؤسسه متذکره 
برگ��زار کرد. اش��تراک کنندگان از دفتر والیتی 
هلمند خواستند تا در توسعه برنامه های آموزشی 
درب��اره حقوق اطفال توجه جدی و خاص کرده 
و تقاضا کردند که با مسئوالن ریاست معارف به 

ارتباط مشکالت مکاتب همکاری کنند. 

دفتر ساحوی کابل
ارتقـای ظرفیت 30 تن از منسـوبان 

ریاست مبارزه با جرایم سنگین

 
بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل کارگاه 
آموزشی سه روزه ای را از تاریخ۲۶_۱۳۹۶/۴/۲۸ 
برای ۳۰ تن از منسوبان ریاست مبارزه با جرایم 
عمده و اساسی  سنگین  وزارت امور داخله برگزار 
کرد که در این کارگاه آموزشی تعداد ۲۴ تن مرد 

و ۶ تن زن اشتراک کرده بودند.
و  اهمی��ت  ب��ه  کارگاه  ش��رکت کنندگان 
ضرورت چنی��ن برنامه ها تأکید کرده و خواهان 
گسترش هرچه بیشتر برنامه های ارتقاع ظرفیت 
و آگاهی دهی در صفوف قوای مس��لح ش��دند. 
بن��ا بر ارزیابی که ص��ورت گرفت، این برنامه به 
اکثر  قریب به اتفاق شرکت کنندگان مفید بوده 
و ش��رکت کنندگان کارگاه نظریات بسیار مفید 
درباره اهمیت و ضرورت چنین برنامه هایی ابراز 

کردند.
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قانون اساسی، به مثابه وثیقه ملی، سندی 
است که حقوق، آزادی ها، تکالیف، خواسته های 
مردم یک سرزمین، تحت حاکیمت یک دولت 
در آن به رس��میت شناخته می شود. از این رو 
می توان گف��ت، در قانون اساس��ی واقعیت ها، 
مصال��ح و اهداف یک جامعه در یک جغرافیای 
معین با حاکمیت خاص، براس��اس خواس��ت 
م��ردم، بازتاب می یاب��د. از این جه��ت قانون 
اساس��ی، آینه ای اس��ت که سیمای یک ملت- 
دولت در آن به صورت تمام و کمال به نمایش 
در می آی��د. اصل در این میان خواس��ت مردم، 
آزادی، برابری، عدال��ت، انصاف، منع تبعیض، 
حقوق ش��هروندی و دیگ��ر ارزش های حقوق 

بشری است.
 مبرهن اس��ت که دموکراس��ی در مفهوم 
کالس��یک خ��ود، حکومت اکثریت اس��ت؛ اما 
ام��روزه حکوم��ت اکثریت منه��ای ارزش های 
حقوق بش��ری، منهای کرام��ت ذاتی، منهای 
آزادی های ف��ردی در حقیقت یک چهارچوبه 
ب��ی روح اس��ت ک��ه ب��ه هیچ وج��ه نمی تواند 
مصال��ح اجتماع��ی و حقوق ف��ردی را تامین 
نمای��د. چنین حکومت��ی را نمی توان محصول 
اراده ملی دانس��ت که در س��اختار آن مصالح، 
منافع و حق��وق همگانی، مدنظ��ر قرار گرفته 
باش��د و مطالبات مردم برآورده ش��ود. مفهوم 
جدید دموکراس��ی، حکومت اکثریت به عالوه 
تضمین حقوق و آزادی های آحاد ملت اس��ت. 
حاکمیت اکثریت در صورتی پذیرفتنی اس��ت 
که ارزش های حقوق بشری در آن لحاظ شده 
باش��د. لذا، هیچ قانونی، هی��چ اجماعی، هیچ 
اکثریتی و هیچ دولتی حق ندارد، حقوق بش��ر 
را نادیده انگاش��ته یا کم اهمی��ت قلم داد نماید 
به این بهانه که حقوق بش��ر با فرهنگ و سنن 
آن ها و عقایید و باورهای آن ها سازگاری ندارد 
یا اینک��ه اکثریت چنی��ن می خواهند؛ چرا که 
حقوق بشر، حقوق بنیادین، ذاتی، سلب ناپذیر 
و غیرقابل اعراض اس��ت، هرگونه توافق و وضع 
قوانین، ب��ر خالف آن مردود و غیرقابل پذیرش 
اس��ت. به آن دلیل که ارزش های حقوق بش��ر 
فراقانونی، فرادولتی فراتوافقی است. حقوق بشر 
خود ذاتا موجد حق و مشروعیت آفرین است، 

ارزش های 
حقوق بشری 
در قانون اساسی
دکتر   سید  محمدجواد  سجادی
 استاد دانشگاه

ه��ر قانونی الزاماً باید در پرتو آن وضع گردد نه 
اینکه حقوق بش��ر، از جای دیگر منش��أ بگیرد 
و مشروعیت کس��ب نماید. یک قانون اساسی 
مطلوب و یک حکومت کارآمد و مش��روع، آن 
اس��ت که آموزه های بنیادین حقوق بش��ری را 
در دل خود جای داده باش��د. حاکمیت قانون، 
کارآم��دی حکومت و تحق��ق عدالت با حقوق 
بش��ر، الزم  و ملزوم هم دیگر می باشد، هرچند 
ک��ه آموزه های حقوق بش��ر، به لح��اظ، رتبه، 
دارای تقدم رتبه است و در مرتبه باالتری قرار 
دارد. بنابراین، اساساً قانون اساسی می بایست، 
مبتنی بر ارزش های حقوق بشری باشد که هر 
فرد انس��انی و هر شهروندی، جدای از تعلقات 
نژادی، مذهبی، زبانی و س��متی، دارای حقوق 
برابر و همس��ان اس��ت. هر گون��ه بی عدالتی و 
اعم��ال تبعیض ممنوع اس��ت. به لحاظ حقوق 

دموکراسی در مفهوم کالسیک خود، حکومت اکثریت است؛ اما امروزه 
حکومت اکثریت منهای ارزش های حقوق بشری، منهای کرامت ذاتی، 
منهای آزادی های فردی در حقیقت یک چهارچوبه بی روح است که به 

هیچ وجه نمی تواند مصالح اجتماعی و حقوق فردی را تامین نماید.
چنین حکومتی را نمی توان محصول اراده ملی دانست که در ساختار 
آن مصالح، منافع و حقوق همگانی، مدنظر قرار گرفته باشد و 
مطالبات مردم برآورده شود. مفهوم جدید دموکراسی، حکومت 
اکثریت به عالوه تضمین حقوق و آزادی های آحاد ملت است.

شهروندی، و ارزش های حقوق بشری، اقلیت و 
اکثریت به معنا است. در این عرصه فقط انسان 
موضوعی��ت دارد با حق ذاتی، غیر قابل س��لب 
و غی��ر قابل تفکیک و قوانی��ن الزاماً باید آن را 

قاعده مند سازند است.
با امعان نظر به مراتب فوق، بایس��ته است 
از منظ��ر ارزش های حقوق بش��ری،نیم نگاهی 
داشته باشیم به قانون اساسی افغانستان. دقت 
در این مورد از آن رو شایس��ته اهتمام اس��ت 
که تاریخ افغانس��تان مشحون است از تبعیض، 
بی عدالتی، نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق 
انس��انی. این امر کشور را از پیشرفت بازداشت 
و س��رانجام به ورطه جنگ های ویرانگر کشاند. 
قانون اساس��ی فعلی افغانستان، پس از ویرانی  
جنگ ه��ای خانمان برانداز به تصویب رس��ید. 
جنگ های که به رغم داشتن عوامل گوناگون؛ 
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ولی به صورت عمده معلول، باز شدن عقده های 
فروخفته از تبعیض، بی عدالتی و رنج و مرارت 
سیستماتیک و تاریخی بود. طبعیتا، قانونی که 
پس از چنین نابس��امانی های صورت می گیرد، 
منطق��اً ایجاب می کند که عدالت، برابری، نفی 
تبعیض و تضمین حقوق برابر برای شهروندان، 
باید شاکله و جان مایه آن را تشکیل دهد؛ چرا 
ک��ه در غیر این صورت ب��ار دیگر حقوق مردم 
و مصال��ح جامعه تامین نش��ده، و چین امری 
خود می تواند مس��تلزم حوادث و در پی دارنده، 
حوادث درد ناک تری باشد. حال سوال این جا 
اس��ت که آیا قانون اساس��ی افغانستان، به این 
امور مهم، آن گونه که بایس��ته اس��ت، اهتمام 
ورزی��ده و آن را جزو اص��ول بنادین خود قرار 

داده است؟
قانون اساس��ی افغانس��تان برغم، ادعا ها و 
کلی گویی ه��ای برخ��ی ک��ه آن را برترین در 
منطقه می خوانند، کاس��ته های ف��راوان دارد و 
البته از نقاط برجس��ته در گس��تره وسیع نیز 
خالی نمی باشد. این کاستی ها هم کاستی های 
شکلی و ادبی است و هم کاستی های محتوایی 
و س��اختاری. ب��ه رغ��م این کاس��تی ها که در 
مج��ال دیگری بای��د به آن پرداخته ش��ود، از 
منظر ارزش های حقوق بش��ری، قانون اساسی 
افغانستان مترقی است. دقت در مواد و محتوای 

آن ها، خود دلیلی بر این مدعا است:
این قانون، در م��اده هفتم اعالمیه جهانی 
حقوق بش��ر را مورد توجه ق��رارداده و تصریح 
کرده اس��ت؛ به موجب قانون اساس��ی دولت، 
اعالمیه جهانی حقوق بش��ر را رعایت می کند 
هر چند ظاهر عبارت واژه »رعایت« اس��ت که 

درجه الزام آن کمتر از تعهد اس��ت؛ اما، کاربرد 
واژه رعایت ش��اید به آن جهت باشد که جامعه 
افغانس��تان هنوز جامعه به شدت محافظه کار 
محسوب می شود. برخی، بدون فهم گوهر دین، 
و بدون توجه به محتوای اعالمیه حقوق بش��ر، 
در مواردی اعالمیه حقوق بش��ر را با آموزه های 
دین، جمع نشاندنی می داند؛ لذا، ممکن است 
برای رعای��ت روحی��ه محافظه کارانه جامعه و 
تفکرات سنتی، بجای واژه تعهد یا متعهد، واژه 
رعایت اس��تفاده ش��ده تا آن مفهوم سنگین را 

نداشته باشد.
جدای از این ماده که می تواند تفسیر بردار 
باش��د، از ماده ۲۲ تا ماده ۵۹ قانون اساسی که 
ب��ه حقوق اساس��ی و وجایب اتب��اع اختصاص 
دارد؛ قانون اساس��ی تقریبا به صورت مستقیم 
از اعالمیه حقوق بشر پیروی نموده است یا به 
گونه غیرمس��تقیم از آن الهام گرفته است که 
اگر مقایس��ه مورد به مورد صورت گیرد، بدون 
تردی��د، از ظرفیت این مقاله خارج اس��ت؛ لذا، 
باید مفاهیم بنیادین حقوق بشر را دسته بندی 
ک��رد و از این منظر به بررس��ی تطبیقی آن با 
قانون اساسی افغانستان پرداخت. این ارزش ها، 
ب��ه صورت های متف��اوت و از زوایای گوناگون، 
قابل دس��ته بندی است؛ ولی روی هم رفته این 
ارزش های بنیادین را می توان به چهار دس��ته 

تقسیم کرد:

1. حق محوری
اعالمیه حقوق بش��ر بر اساس مباني اصالت 
انس��ان، پي ریزي شده اس��ت که انسان در آن 
حق مدار اس��ت. ُمِحق بودن انسان، به این معنا 
است که »آدمي به مجرد انسان بودن، حقوقي 
دارد که از آن اوس��ت و کسي این حقوق را به 
او اعطا نکرده اس��ت تا بخواهد بعداً از او سلب 
کند.«  لذا اعالمیه حقوق بشر مبتني بر اندیشه  
مدرن است که اصالت انسان یکي از محورهای 
آن اس��ت، در نتیجه بر اساس این تفکر، انسان 
خ��ود، برتر از همه چیز اس��ت و موجودي را از 
خود برتر نمي شناسد. انسان با اصالت بخشیدن 
به خود حقوقي متناس��ب با آن براي خود نظر 
گرفته اس��ت که آن هم از اندیشه هاي خودش 

تراویده است.
حق مداري و گریز از تکلیف مداري، اساس 
اعالمیه  جهاني حقوق بش��ر را تشکیل می دهد 
و ای��ن اعالمیه بر محوریت آن بنا نهاده ش��ده 
است. این حقوق، عبارت است از: حقوق فردی، 
اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي است. 
حق داشتن و حق مدار بودن در مواد و بندهاي 
اعالمیه  حقوق بش��ر مورد تاکید ق��رار گرفته 
است. اما تنها در یک مورد در ماده ۲۹ سخني 
از تکلیف آمده اس��ت آن هم تکلیفي است در 

برابر اجتماع و بر اساس قرارداد اجتماعي.

قان��ون اساس��ی افغانس��تان نیز ب��ا تلفیق 
آموزه های اسالمی و ارزش های حقوق بشری، 
حقوق پیش گفته را در فصل دوم خود، مد نظر 
قرار داده است که عبارت باشد از: کرامت انسانی، 
ش��خصی بودن جرم، اص��ل بی گناهی، قانونی 
بودن جرم، منع ش��کنجه، حق دست رسی به 
دادرسی عادالنه، حق داشتن وکیل، حق آزادی 
بیان، حق تظاهرات، حق تش��کیل انجمن ها و 
احزاب، حق مالکیت، حق انتخاب محل زندگی، 

حق امنیت و...
2. برابری و منع تبعیض

مفهوم براب��ري، از مفاهیم کهن در عرصه 
دین، سیاس��ت، اجتماع و فرهنگ بوده اس��ت. 
س��اده ترین مفهوم برابري این اس��ت که؛ »در 
شرایط مشابه، ش��هروندان از حقوق و تکالیف  
یک س��اني برخ��وردار هس��تند«. در اعالمی��ه 
حقوق بش��ر، در همان م��اده اول به دو مفهوم 
اساس��ی تصریح ش��ده اس��ت که یکی برابری 
است. اعالمیه حقوق بشر در این ماده در مورد 
برابری چنین می گوید: »تمام افراد بش��ر آزاد 
به دنیا م��ی آیند و از لحاظ حیثیت وحقوق با 
هم برابرند«. در ماده دوم اعالمیه حقوق بش��ر 
بر نفی هر گونه تبعیض تأکید ش��ده است. در 
ماده هفتم تاکید بر برابری در برابر قانون است 
در ماده دهم باردیگ��ر برابری مورد توجه قرار 
می دهد و آن اینکه در صورت اقامه دعوی، هر 
فردی از حقوق برابر برای رسیدگی در دعوا بر 
خورد دارد اس��ت. براب��ری و منع تبعیض یک 

اصل بنیادین در اعالمیه حقوق بشر است.
قانون اساسی افغانستان در ماده ۲۲ تاکید 
خود را با منع تبعیض آغاز می کند و دو مفهوم 
اساس��ی منع تبعیض و برابری را در یک ماده 
گنجانده است و بیان می دارد: »هرنوع تبعیض 
و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است اتباع 
افغانس��تان اع��م از زن و م��رد در برابر قانون 
دارای حقوق و وجایب مس��اوی می باش��ند«. 
هم چنین قانون اساسی در ماده چهل  و سه در 
برخ��ورداری از تحصیل رایگان و ماده پنجاهم 
در داشتن حق تس��اوی در استخدام نهادهای 
دولتی به مفهوم برابری و منع هر نوع تبعیض 
تصریح کرده اس��ت. در نتیج��ه می توان گفت؛ 
قانون اساس��ی افغانس��تان به مفه��وم برابری 

اهتمام ِویژه خرج داده است.

3.آزادی
آزادي در اعالمیه ي حقوق بش��ر مفهومي 
کلی��دي و یکي از محورهای آن اس��ت. از این  
رو است که برخي این مفهوم را مغز و هسته ي 
ارزش ه��ای دنیای مدرن مي دانن��د. آزادي در 
اعالمیه ي حقوق به این معنا اس��ت که فرد را 
از تعهدي خاصي که بالقوه متوجه وي باش��د 
ادامه در صفحه ۲۳

مفهوم برابري، از مفاهیم 
کهن در عرصه دین، سیاست، 
اجتماع و فرهنگ بوده است. 

ساده ترین مفهوم برابري این 
است که؛ »در شرایط مشابه، 

شهروندان از حقوق و تکالیف  
یک ساني برخوردار هستند«. 

در اعالمیه حقوق بشر، در 
همان ماده اول 

به دو مفهوم اساسی تصریح 
شده است که یکی برابری 
است. اعالمیه حقوق بشر 
در این ماده در مورد برابری 
چنین می گوید: »تمام افراد 
بشر آزاد به دنیا می آیند و 
از لحاظ حیثیت وحقوق با هم 
برابرند«. در ماده دوم اعالمیه 
حقوق بشر بر نفی هر گونه 
تبعیض تأکید شده است.
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د برش حقوق
قضاوتپوه حرضت ګل حسامي

د برش اسايس حقوق:

د انسانانو د حقوقي برابرۍ د اصل منل، 

دنده رامنځته کوي او د هغې پر بنس��ټ باید 

په ټوله نړۍ ک��ی د همنوعانو دآزادۍ خپاره 

رشای��ط ومنو. همدارنګه وګ��ړي او حکومتونه 

ه��م باید د هغ��و نړیوال��ه زمینه په رس��میت 

وپی��ژين او د دې وظیف��ې پ��ه رعای��ت او رس 

ته رس��ولو باندې مکلف وي. خ��و د آزادۍ د 

تضمی��ن نړیوال رشایط یوازې د تبعه کیدو یا 

د اتباع��و په حقوقو کې ن��ه را لنډیږي، بلکې 

د ټولو انس��انانو حقوق رانغ��اړي، هغه حقوق 

چې پ��ه هر انس��اين موجود پ��ورې اړه لري، 

او هغ��ه هم یوازې په دې دلی��ل چې هغه یو 

انس��ان دی، دا حقوق نه یوازې د ژوندپوهنې 

له نظره، بلک��ې د حقوقي او اخالقي نظام په 

چوکاټ کې ترالس��ه کيږي، عی��ب نه منل د 

دې حقوقو د خصلت ښکارندوی دی او هیڅ 

ډول نیمګړتیاوې نه مني.

د برش حقوق د س��یايس او ی��ا ټولنیز زړه 

س��وي په مفهوم ن��ه دی، بلکې د هغو حقوقو 

بیانوونک��ی دی چې افراد یې په متقابله توګه 

یو پر بل لري، حکومتي او حقوقي سیستمونه 

د ټولو انس��انانو پ��وروړي دي، هیڅ وګړی او 

ځواک دا اجازه نه لري او یا د اصولو له مخې 

نه يش کوالی چ��ې له دې ډول حقوقو څخه 

سرتګې پټې کړي.

پ��ه  دا حق��وق د س��يکولر حقوق��و رسه 

اړیکه کې )ی��وازې د برشحقوق( یعنې لوړې 

غوښ��تنې دي، خو په حقوقي عمل او ټولنیز 

ډګر کې )د برشحقوق د الندیني جوړښت په 

عن��وان( ګڼل کی��ږي، د دې حقوقو یوه برخه 

حت��ی د حق د مفه��وم د تعریف لپ��اره انکار 

ن��ه منونکې ده، په داس��ې ش��ان رسه چې د 

ځان، م��ال، ملکیت او فردي کرامت څخه له 

حقوقي ننګې او حامیت پرته نه ش��وکوالی د 

یوې س��ازمان ش��وې جنایت کارۍ پر مفهوم 

پوه ش��وو. هغه څه چې په جزایي حقوقو کې 

د لږ تر لږه انس��اين حقوقو په عنوان یادیږي، 

د عدالت په حقوقي تعریف او پیژندنې پورې 

ت��ړيل دي: د برش د حقونو د یوې برخې منل 

د حقوق��ي تعریف درلودونک��ي او د هغو ټولو 

منل د قانوين خصلت درلودونکي دي.

د دې حقوقو مخینې ته یوه کتنه:

د کلیش��ه یي تصوراتو او ګروهو پربنسټ، 

د برشحق��وق په هغه اف��کارو باندې والړ دي 

چې ی��وازې او ی��وازې په یهودي، مس��یحي 

باورونو او یوناين او رومي اندېښنو کې جرړې 

لري. هر کله که دا ډول نظر سم وای، نو باید 

زمون��ږ فرهنګي فضا به له دوی څخه ډیر ژر د 

برش حقونو ته نږدې کېدله او د دې حقونو په 

نس��بت به یې خورا زیات متایل څرګنداوه، د 

برش د حقوقو نړیواله مننه او مقبوليت په یوې 

ځانګړې فرهنګي حوزې پورې د دې حقونو د 

نه پییل کیدوښ��کارندوی ده، په واقعیت کې 

هم، تاریخ یو ډیر سپیڅلی بهیر درلودلی دی 

او د ب��رش د حقونو تش��کیلوونکیو عنارصو په 

ټولو فرهنګونو کې ش��تون درل��ود او لري یې 

او نه شو کوالی هغه د لودیځ د متدن اوغريب 

افکارو محصول وبولو.
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د انس��اين اسايس حقوقو د خوندي کولو 

او ساتلو لپاره د برش د حقونو د بنسټ لومړنۍ 

ډب��ره په جزایي حقوقو کې لیدل کیږي، چې 

په ټولو فرهنګونو کې مش��رتکه ده. بل عنرص 

یې پر غیرعادل واکم��ن باندې په نیوکه کې 

تر س��رتګو کیږي، چې د ګیلګم��ش په دوره 

ک��ې له میالد څخه پخوا ن��ږدې دوه زره کاله 

 )Urduk( لرغونتوب  لري. دا اتل له اوردوک

پاچا څخه غواړي چې ل��ه خپل ځواک څخه 

ناوړه ګټه وا نخيل.

په هندوس��تان کې له می��الد څخه یو زر 

او شپږ س��وه ۱۶۰۰ کاله وړاندې ماهابهاراتا 

)Mahabharata( د وخت واکمن ته له خلکو 

څخه د مالتړسپارښتنه کوي. له کنفوسیوس 

 )Meng( څخه وروسته دويم سرتحکیم، مینګ

څلورس��وه کاله پخوا له میالد څخه اعالموي 

چ��ې هر انس��ان د طبیع��ي وړتی��ا او کرامت 

څښ��ن دی. د ب��رش د حقوق��و د بیانيې له 

اعالم څخه درې سوه کاله پخوا د پنځلسمې 

 )Irokesen(پېړۍ په لومړیو کې دایروکوایانو

اتحادی��ه خپ��ل ټول غ��ړي آزاد او پ��ه حقوقو 

 Morgan,Leagueof( ک��ې براب��ر اعالم��وي

 )Theiroguis

د ق��ران عظیم الش��ان د دويم س��ورت په 

258- م آی��ت کې د مذهب��ي تعصب پر ضد 

داس��ې ارشاد شتون لري: )په دین کې اجبار 

نه ش��ته( البته په دې اړوند نه ښ��ایي چی په 

لویدیځه افریق��ا کې د پاالوران��و ډموکرايس 

هیره کړو.

په دوو نورو دلیلونو رسه هم نه شوکوالی، 

چی د برش د حقونو پر بنس��ټ ایښودلو کې د 

یهودیت او مسیحیت  نقش ټاکونکی وګڼو، یو 

دا چ��ې په )عهد عتیق( کې، هر څومره که د 

انسان تصویر)انځور(  څښن او څښن ګوټی 

دی، مګ��ر هم��دې څښ��ن د یه��ودو قوم ته 

لوړاوی ورکړی او خپل غوره ش��وی یې بويل، 

بل��ه دا چې مس��یحیت د ټولو وګړی��و د غوره 

ت��وب د مفکورې د نړیوال کول��و رسه رسه، د 

هغې نتیجې ته چې د برش د حقوقو عمومیت 

وي، نه رس��یږي. دا رنګه چ��ې مریي توب او 

د ښ��ځو ترالس الندې والی مردود نه ګڼي. د 

برش د حقونو لپ��اره نه جالکیدونکې برخه، د 

حقوق��و ذهني مفهوم دی، چې د مس��یحیت 

پ��ه لومړیو وختونو کې د پ��ام وړ نه ؤ او بیا په 

منځنیو پیړیو کې مطرح کیږي، البته په هغه 

دوران کې په کاروړی مفهوم هم د بنس��ټيزو 

حقوق��و پوهیدنه، نه رانغاړي. د برش د حقوقو 

یهودي او مس��یحي استنباطونه او همدارنکه 

هغه څه چې پ��ه منځنیو پیړیو کې پرې الس 

پورې ش��وی دی، یوازې د ب��رش د حقوقو په 

تاریخ او د هغه د بشپړتیا پورې اړه  پیدا کوي. 

د دین د اصالح )رفورماسیون( څخه وړاندې، 

د رس��مي کلیس��ا او د دیني بدعتیانو تر منځ  

مب��ارزه روان��ه وه او د اصالحات��و ل��ه زمان��ې 

راهیس��ې بیالبیلې مذهب��ي څانګې د خپل 

حقانی��ت د اثبات لپاره په جګ��ړه الس پورې 

کوي او ل��ه همدې ځای��ه دی چې د مذهب 

د درلودلو ازادي ځان ښ��کاره کوي او پلوشې 

خپروي.

ل��ه بلې خوا هڅ��ه کیږي چ��ې حقایق د 

تاوتریخوايل د په کاروړلو له الرې په کرس��ۍ 

کښېنول يش او د افرادو او ډلو ټپلو د پایښت 

د تامی��ن لپاره په دې هل��و ځلو کې دي چې 

د جس��م او روح له حق څخه س��اتنه صحنې 

ته راځي، ډېری س��یمې، لکه املان د دېرش 

کلنو جګړو پ��ه اوږدو ک��ې، د پردیو ځواکونو 

د ټکر ډګر کرځ��ي، دارنګه چې په نوې نړۍ 

کې د لرغونې نړۍ پر خالف، د ښ��کیالک د 

راپیدا کیدو په واس��طه د هیوادونو س��یايس 

او فرهنګي حق تر پښ��و الن��دې کیږي. دې 

یرغلون��و ته ځواب ویل په س��یايس او ټولنیزو 

قراردادونو او تړونونو کې شکل نیيس.

رسه ل��ه دې چ��ې د مذهبون��و د آزادۍ 

لوم��ړۍ بیانیه په )1572ع( کې د هالینډ په 

هیواد کې چې د کاتولیکي کلیسا په منګولو 

کې ؤ، اعالن ش��وه، په کاتولیکي کلیسا کې 

واکمن ځواک د دارنګه آزادۍ مخنیوی کوي، 

دیارلس��م لئوپاپ، چې کاتولیکي کلیس��ا په 

خپلو ټولنیزو زده کړو کې په ژورو بدلونونو رسه 

د هغه پوروړی ده، د برش د حقوقو مس��ئله نه 

درک کوي، پروتستانتیزم  هم د برش د حقونو 

دم��ډرن روح له لوري خپل ځان په خطر کې 

ویني او له هغه څخه واټن نیيس.

۱. د آزادۍ ح��ق، فرهنګ��ي او ټولنیز 

حقوق، د ګډون حق:

په داس��ې حال کې چ��ې د برش د حقونو 

بنسټیز اصول په رسمیت پیژندل شوي دي، 

د هغ��ه د دقیق��ې ټاکنې په هکل��ه اختالف 

ش��ته، د انس��ان پیژندنې فلس��فه د لرغوين 

یونان له وخته دې ټکي ته رسیدلې ده، چې 

د هر انسان د کړنې ځواکمني د درې الملونو 

په ش��تون پورې تړلې ده چې د برش د حقوقو 

په بنسټیزو اصولو کې يې نوم اخیستل شوی 

دی او پ��ه ټولو فرهنګونو کې هم رشیک دي: 

)1( بدن یا جسم چې )2( ځان د فکر او ژبې 

له الرې بیانوي او )3( هغه مجموعه چې نظم 

او س��یايس نظ��ام ت��ه اړه ده. دواړه لومړي او 

دويم اصل د منف��ي او مثبت مخکینی رشط 

درلودونکی دی. نو په دې اس��اس کوالی شو 

د برش د حقونو تشکیلوونکې اصيل ډلې یو له 

بله بېلې ک��ړو. د منفي آزادۍ حق، د مثبتې 

آزادۍ حق او په ټولنیز مشارکت )ګډون( کې 

)ډموکراتیک( سیايس – فرهنګي حق.

د منف��ي آزادۍ حق پ��ه دې اړه دی چې 

انس��ان ه��م رضرمنونک��ی دی او ه��م رضر 

رس��وونکی، ن��و پ��ه دې اس��اس کیدای يش 

مجرم او یا قرباين وي. دی باید د خپلو عميل 

ځواکمنی��و د س��اتنې لپاره وک��والی يش په 

متقابله توګه له ځینو کارونو څخه پرهیز وکړي 

او و ي��ې نه کړي، چې دا د هامغه مبادلې په 

مفهوم دی چې د برش په حقونو یو دلیل دی: 

زيان نه رسول او یا د وینو تویول؛ پایله دا چې 

د هر چا جس��م او روح باید په امان کې وي، 

د ن��ورو مفکورو د درلودونک��و له ځورولو څخه 

ډډه ک��ول هم د وج��دان او عقیدې د آزادۍ 

په بڼه غوښ��تل کیږي. له تاوتریخوايل څخه 

کار نه اخس��تل ال تر اوس��ه د انساين ټولنې 

دغړیو د کړنو د آزادۍ او ځواکمنۍ په معنا نه 

دي. د دې موخ��ې لپاره د مثبتې آزادۍ حق 

ته هم اړتیا ش��ته چې د خدمايت چارو رس ته 

رس��ول، د مالونو تولید او د برابرو شونتیاوو په 

واک کې درلودل د هغې له اجزاوو څخه دي. 

پ��ه دې ځای ک��ې موضوع د زیان رس��وونکو 

کړنو مخنیوی نه دی چې غوښتنه یې کیږي، 

د انساين اسايس حقوقو د 
خوندي کولو او ساتلو لپاره 

د برش د حقونو د بنسټ 
لومړنۍ ډبره په جزایي 

حقوقو کې لیدل کیږي، چې 
په ټولو فرهنګونو 

کې مشرتکه ده. بل عنرص 
یې پر غیرعادل واکمن باندې 
په نیوکه کې تر سرتګو 
کیږي، چې د ګیلګمش په 
دوره کې له میالد څخه 
پخوا نږدې دوه زره کاله 
لرغونتوب  لري. دا اتل له 
اوردوک )Urduk( پاچا څخه 
غواړي چې له خپل ځواک 
څخه ناوړه ګټه وا نخيل.
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بلکې د ګټورو او فایده رسوونکو کړنو د آزادۍ 

ح��ق دی چې البته د مالون��و او د طبیعي او 

ټولنیزو موادو د کمښت د مشکل او ستونزې 

تابع ګرځي.

د منف��ي آزادۍ د حق په خالف، نه ش��و 

کوالی د مثبتې ازادۍ حق ترهر ډول رشایطو 

الندې او په نامرشوط��ه توګه اجراء او له هغه 

څخ��ه مالتړ وکړو، له هم��دې کبله ده چې د 

مثبت��و ازادی��و حق د پ��الن او جمعي اهدافو 

رسه س��م تنظیمیږي او پ��ه حکومت او مقننه 

ځ��واک پورې اړیکې پیدا ک��وي. پوهیږو، هر 

څوک چ��ې د بل چا پر ضد ل��ه تاوتریخوايل 

څخ��ه کارواخ��يل، خپ��ل ځ��ان او روح ه��م 

پ��ه خطر ک��ې اچ��وي، مګر که څ��وک خپله 

خدمايت دنده تررسه نه کړي کوالی ش��و چې 

ی��و بل څوک د هغه پر ځای وګومارو، هر فرد، 

»د خپل��و طبیعي ځواکونو« رسه س��م د خپلو 

کړنو ځواب ورکوونکی دی، د س��اري په ډول 

مور او پالر د خپلو او الدونو مسئوول او ځواب 

ورکوونک��ی دی، ځکه چې اوالدونه د دوی له 

نظر پرت��ه او د خپل مور او پالر په متایل رسه 

نړۍ ته راغيل دي.

د مثبتو او منفي حقوقو تر منځ له اختالف 

رسه رسه،  دا دواړه حقوق��ي بڼ��ې پ��ه قانوين 

طرح��و کې یو ل��ه ب��ل رسه س��مون خوري، 

ځين��ې مرس��تې او الس��نیونې د ټاکونکي او 

ژوند بخښ��ونکي اهمیت درلودونکې دي، له 

هغه ځایه چې دا مرستې قرینه )سیمرتیک( 

ن��ه دي، یعنې د ش��تمن او ځواکمن له لوري 

د نیس��تمن او کمزوري خوا ته ورکشیږي، په 

ظاه��ري ډول په دې مبادل��ه کې دوه اړخیزه 

اړیکه ش��تون نه لري، مګ��ر په خپله مجموعه 

ک��ې د نظ��ام د کار کولو پ��ه پام ک��ې نیولو 

رسه ب��ه د دې مبادلې ش��ته والی درک کړو. 

سیايس رسغندویتوب، د انساين مجموعې په 

توافق او رایو بان��دې څنګ لګوي، او د هغې 

پس��ې، د برش د حقوقو تش��کیلوونکې اصيل 

درېیم��ه ډله، یعن��ې ډموکراتیک ګډون ځان 

څرګندوي، تر اوس��ه د برش د حقونو الندینۍ 

برخې مونږ ته روښانه شوې دي.

۱. د مریي توب او اجباري کار مخنيوی، 

چې د منفي آزادۍ د حق پر بنس��ټ غوښتل 

کیږي.

۲.  د نژادي، جنيس )د نارینه او ښ��ځې 

تر من��ځ توپیر کول او د جنس��یت په دلیل د 

هغوی د حقوقو تر پښ��و الندې کول( تبعیض 

مخنيوی او یا د مذهبي او سیايس ګروهو په 

خاطر هر ډول تبعیض.

۳. منفي آزادۍ د همدې حق پر بنس��ټ 

دي چې د جس��م او روح انس��جام په پام کې 

نیول شوی او هر کار چې د شخص روغتیا ته 

زیان ورس��وي، ممنوع دی، شونې ده چې دا 

زیان د وړانګ��ې د ځلیدو، زهر لرونکو ګازونو، 

نامناسبې هوا او آواز یا رڼا څخه رامنځ ته يش 

او یا د س��تړي کوونکي کار، اضافه کارۍ او د 

کاري روغتیا د نشتوايل په اثر راڅرګند يش. 

په دې ځای کې په ځانګړې توګه د کوچنیانو 

کار هم غیر قانوين او منعه دی.

۳. د ش��خيص مالکیت حق ته د درناوي 

په بنس��ټ، هر ډول زيان او تاوان ورته رسول 

منعه دي.

۴. د ژوندانه د بنسټي حق او فردي بقا په 

اساس د لږې اندازې اجورې قانون اجرا کول 

چې د ټولنیزو رشایطو او د هغه د معیارونو په 

نسبت ټاکل کیږي.

۵. له نورو بنس��ټي حقوقو څخه، د ټولنیز 

تامین حق دی چې د کورنۍ د تش��کیل ټول 

دوران، بیکاري، ناروغتیا، زړښ��ت او یا پیښې 

او تصادفات رانغاړي، دا موارد هم د مشخصو 

رشایطو او ټولنیزو، تاریخي او سیايس پدیدو 

رسه په ارتباط  کې پالن کیږي. داس��ې فکر 

بای��د ونه کړو چې د ټولنیزو خدمتونو وړاندې 

ک��ول د ډله ییز پیوس��تون ځای نیيس، ځکه 

له ډله ییز پیوس��تون پرته د نوموړو خدمتونو 

رښتیاینه شونې نده.

ل��ه بلې خوا، د ټولنی��زو خدمتونو وړاندې 

ک��ول هم، مګر په اس��تثنایي م��واردو کې، د 

هغو خدمتونو د اخیستونکو له متقابلو ترالسه 

کولو په ډول رس ته نه رسیږي او نه ښایي چې 

هغه خدمتونه د س��وغات پ��ه عنوان او یا هغو 

پیس��و په عنوان چې س��والګر ته یې ورکوي، 

په پام کې ونیس��و، ځکه د انس��ان دوس��تۍ 

د ح��س  پر خالف، عدال��ت د متقابلو او دوه 

اړخیزو اړیکو پر بنسټ والړ دی. په دې هکله 

کوالی ش��و د ټولنیزو حقوقو تر السه کوونکو 

ت��ه د کار له ایج��اد رسه موافقه وک��ړو، ځکه 

چ��ې په هغ��وی کې خپل ځان ت��ه د درناوي 

حس هم پیاوړی کیږي، په دې اس��اس چې 

د ټولنیزو حقوقو)سوس��یال( ترالسه کوونکي، 

هغه حقوق کسب کوي.

۶. د ډل��و ټپل��و، انجمنون��و )ټولن��و( او 

مس��لکي او یا ټولنیزو او س��یايس اتحادیو د 

تشکیل آزادي تضمینیږي.

۷. د راتلونک��و نس��لونو لپ��اره د ټولنی��زو 

معیارونو بنسټ ایښودنه له ډیر زیات اهمیت 

څخه برخمنه ده، داسې چاره، چې نه ښایي 

یوازې پ��ه اقتصادي ګټو پورې محدوده يش، 

بلکې فرهنګي او ټولنی��ز اړخونه یې هم باید 

په پام کې ونیيس. د نسلونو تر منځ د عدالت 

تر رسه کول حکم کوي چې هر نس��ل یوازې 

له خپل��ې ونډې څخه ګټه اخيل او په هامغه 

حال کې د ورپس��ې نسل په مادي او معنوي 

زیرمو کې زیاتوالی راويل.

۸. د تحصیل، د مسلک اوفن د زده کړې 

ام��کان باید د ټولو پ��ه واک کې ورکړل يش، 

ځکه ل��ه دې ذخی��رې پرته، پ��ه ټولنه کی د 

فردي ژوندان��ه خوندي کی��دل میرسنه دي، 

اقتصادي، مايل او مالیايت سیس��تمونه باید 

د کارکوونک��و د قدرت د زیاتی��دو په چوپړ او 

د وزګارو د ش��میر د کمی��دو پر خ��وا پالن او 

تعقیب يش.

د برش د حقونو په چوکاټ کې کوالی شو 

لږ تر لږه درې کتیګورۍ یو له بله جال کړو:

۱. هغ��ه حقوق چی د هر وګړي لپاره او د 

هغه د ژوندانه په هر مهال کې اعتبار لري.

۲. هغ��ه حقوق چ��ی د یو ف��رد د ژوندانه 

ی��وې ځانګ��ړې دورې ته متوج��ه دي، لکه د 

ماشومانو او بوډاګانو حقوق.

۳. هغه حقوق چې د یو شخص په فرهنګ 

پ��ورې ت��ړيل دي، ک��ه ه��ر څومره ب��ې ډوله 

ښ��کاري، خو د پام وړ دي، البته دا  حقوق د 

قانون جوړونې اس��اس نه تشکیلوي او یوازې 

د  تجهیزاتو برخه ګڼل کیږي.

۴. د بېالبېل��و فرهنګي ډل��و په منځ کې، 

د س��اري په توګه په افریق��ا کې، ځينې منل 

ش��وې کړنې د برش له حقوقو رسه موافقې نه 

دي او حتی پ��ه ځینو نورو هیوادونو کې جرم 

ګڼ��ل کیږي، چې منون��ه او بېلګه یې د ډیرو 

ودونو ک��ول دي: د نړۍ پ��ه دې ګوټ کې د 

ډی��رو ودونو ک��ول د ډلې ټپلې د س��اتنې په 

خاط��ردي، دارنګه چې هغ��وی ته د مجردۍ 

او بې میړه ښ��ځې وجود د تص��ور وړ نه دی، 

پ��ه دې ځای کې د برشحق��وق په عین تنوع 

ک��ې فردي هوی��ت ته د درن��اوي اصل په پام 

کې نیيس.

* پورتنۍ مقاله »د عدالت په هکله فلسفې 

برداشتونه« له کتاب څخه ژباړل شوې.
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زن و حقوق سیاسی-1 
زهرا سعیدی

ضرورت موضوع 
موضوع مشارکت سیاسی زنان یک مسأله 
بس��یار ضروری و مهم کشوری است و بررسی 
موانع و چالش ه��ای آن باید در اولویت کاری 
دانش��مندان و سیاس��ت مداران ق��رار گیرد. 
با بررس��ی دقیق و همه جانبه مس��ایل مربوط 
به مش��ارکت سیاس��ی زن��ان، از یک س��وی 
دس��ت آوردها و افتخارات آنان حفظ می گردد 
و از س��وی دیگر آگاهی افراد جامعه نسبت به 
توانمندی های زنان باال می رود که در نتیجه، 
باعث پیش��رفت جامعه و کاهش خش��ونت ها 
و مش��کالت خانواده و جامع��ه می گردد. پس 
بررس��ی عوامل رش��د آگاهی مردم و تقویت 
حضور بانوان در سیاس��ت یک��ی از مهم ترین 
موضوع��ات پژوهش��ی و تحقیق��ی به ش��مار 

می رود.
اهداف تحقیق

هدف های مهمی در نوش��تن ای��ن مقاله 
دنب��ال می ش��ود ک��ه در ای��ن قس��مت ب��ه 

مهم ترین های آن اشاره می شود. 
ال��ف: اولین و مهم ترین ه��دف این مقاله، 
بررسی مشارکت سیاس��ی بانوان در حکومت 
وحدت ملی و موانع و چالش های آن می باشد. 
بررس��ی نقش و جایگاه زن در سیاست، موانع 

و مشکالت بانوان سیاست پیشه و راهکارهای 
بیرون رفت از آن، در مقاله مورد بررس��ی قرار 

گرفته است.
ب: دومین هدفی که در این تحقیق دنبال 
می شود، رش��د آگاهی افراد خانواده و جامعه، 
در مورد زنان سیاست پیشه است. بخاطری که 
تا هنوز جامعه ما نس��بت به بانوان بی اعتماد 
هستند و به این فکر اند که زنان اهل سیاست 
نیستند و باید پای خویش را از محدوده خانه 
بیرون نگذارند. در حالی که از نگاه دین اسالم، 
قوانی��ن ملی و بین المللی، هیچ ممانعتی برای 
مش��ارکت سیاس��ی زنان وجود ندارد و بانوان 
از دس��ت آوردهای خ��وب و مهم��ی در تاریخ 

سیاسی کشورها برخوردار می باشند.
ج: س��ومین ه��دف از این تحقی��ق، ارایه 
مهم تری��ن و مؤثرترین راهکارها برای پر رنگ 
ش��دن حضور بانوان در دول��ت و فعالیت های 

اجتماعی.
روش تهیه مطالب

در ای��ن مقال��ه ب��ا اس��تفاده از تجارب و 
مهارت ه��ای خبرن��گاری و تحقیقی خویش، 
به منابع معتبر دینی، حقوق بش��ری و قانونی 
مراجع��ه نم��وده و حقوق بان��وان را در بخش 
مشارکت سیاسی به بررسی گرفته ام. تمامی 

مطالب گرد آوری شده در این مقاله، به شکل 
معیاری و منظم ترتیب گردیده است. 

چکیده
زنان در طول تاریخ افغانس��تان، در تمامی 
عرصه ها به خصوص در عرصه های سیاس��ی، 
ش��رکت فعاالنه و مؤثر داش��ته اند. مش��ارکت 
زنان از صحنه های مبارزات انتخاباتی ش��روع 
ت��ا مدیریت روانی افراد جامعه و خانواده ادامه 
داش��ته و دوشادوش مردان برای سامان دادن 
به امور سیاسی کش��ور تالش کرده اند. بانوان 
با وجود موجودیت موانع گسترده خانواد گی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، در ابعاد مختلف 
سیاس��ی سهم فعالی داشته اند و از هیچ سعی 
و تالش��ی در این زمینه دریغ نکرده اند. هیچ 
تغیی��ر و تحول سیاس��ی در کش��ور به وجود 
نیامده مگر  که زنان در آن به صورت مستقیم 
و یا غیرمستقیم نقش داشته اند. در این مقاله 
با استفاده از تحقیقات گسترده در حوزه بانوان 
در افغانس��تان، به ابعاد مهم زنان و سیاس��ت 
پرداخته ش��ده اس��ت. ویژ گی های مش��ارکت 
سیاسی بانوان، جایگاه و اهمیت نظام سیاسی 
برای بانوان و تاریخچه و دس��ت آوردهای زنان 
در عرصه سیاس��ی مورد بررس��ی قرار گرفته 
اس��ت. در ضمن به مهم ترین و اساس��ی ترین 
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راهکارها برای پر رنگ ش��دن و مؤثر ترشدن 
مش��ارکت سیاسی بانوان در کشور اشاره شده 

است.
واژگان ه�ای کلی�دی: زنان، مش��ارکت 
و  چالش ه��ا  راهکاره��ا،  موان��ع،  سیاس��ی، 

دست آوردها
مقدمه

بان��وان نصف پیک��ر جامع��ه و تاثیرگذار 
ترین افراد در کشور به شمار می رود. در هیچ 
تمدنی، رشد و ترقی و تکاملی در ابعاد مختلف 
فرهنگی، آموزش��ی و سیاس��ی در دنیا وجود 
ن��دارد مگر این که بانوان به ش��کل مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم در آن نق��ش داش��ته اند. در 
افغانستان نیز مشارکت فعاالنه بانوان در ابعاد 
مختلف از جمله سیاست و رهبری، افتخارات 
بزرگی را در تاریخ این کشور خلق کرده است. 
بررسی مسایل مربوط به سیاست زنان و موانع 
و راهکارهای آن، یکی از مهم ترین موضوعات 
تحقیقی و پژوهشی به شمار می رود. بخاطری 
که ام��روز در باره جایگاه رهبری و سیاس��ی 
بانوان در دین مقدس اس��الم، کنوانس��یون ها 
و اعالمیه ه��ای جهانی حقوق بش��ر و قوانین 
ملی و بین المللی کش��ور به شدت تاکید شده 
است. به همین خاطر در این نوشتار کوتاه در 
پی بررس��ی جایگاه رهبری بانوان در سیاست 
کش��ور هستم و آن  را در ابعاد مختلف و منابع 
معتبر مورد بررس��ی و واکاوی ق��رار داده ام، 
ت��ا از این طریق گامی باش��د در جهت آگاهی 
م��ردم در باره اهمیت و جایگاه رهبری بانوان، 
و  توانمندی ه��ا  فداکاری ه��ا،  دس��ت آوردها، 
افتخاراتی که زنان کس��ب کرده اند، بیش��تر 
گردد و زمینه برای مش��ارکت سیاس��ی زنان 

بیشتر از این فراهم گردد 
مشارکت و سیاست چیست؟

از مشارکت سیاسی تعریف های گوناگونی 
ص��ورت گرفته اس��ت؛ بخاطری ک��ه مفاهیم 
علوم سیاس��ی در ط��ول گذر زم��ان و تغییر 
مکان، در حال تغییر و تحول است. مشارکت 
سیاس��ی  به معنای فعالیت داوطلبانه اعضای 
جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و 
غیرمستقیم در سیاست گذاری عمومی است. 
طبق تعریف مایرون وینر از مشارکت سیاسی، 
هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، س��ازمان 
یافته یا سازمان نیافته، مستمر یا غیرمستمر، 
شامل روش های مشروع یا نامشروع برای تأثیر 
بر انتخاب رهبران، مشارکت سیاسی گفته می 
شود) (. طبق تعریف دیگر، مشارکت سیاسی 
به مجموع��ه فعالیت های قانونی ش��هروندان 
غیرحکومتی گفته می ش��ود ک��ه می خواهند 
به طور مس��تقیم باالی کارهای حاکمان تاثیر 
بگذارن��د. مش��ارکت سیاس��ی در اصطالح به 

معنای کمک س��ازمان یافته مردم به صورت 
مستقیم یا غیرمس��تقیم با رهبران و حاکمان 
در یک کش��ور گفته می شود. انگیزه سیاسی، 
موقعیت اجتماعی، باورهای مردم، ویژگی ها و 
محیط سیاس��ی در جامعه، مهارت و آگاهی، 
منابع و تعه��دات، از مهم ترین عوامل افزایش 
مشارکت سیاسی مردم در یک کشور به شمار 
می رود. مش��ارکت سیاس��ی باید ب��ه صورت 
آگاهان��ه، خودج��وش و بدون جب��ر و اکراه و 
مبتنی بر عالیق فردی زنان باش��د. مشارکت 
خودجوش بانوان در سیاست و دولت، یکی از 
ارکان اصلی دموکراسی بوده و اساس حکومت 
مردم ساالر را تشکیل می دهد. بدون مشارکت 
سیاس��ی آگاهانه، خودجوش و درونی مردم و 
بانوان، نظام سیاسی یک کشور با بحران عدم 
مقبولی��ت، بحران هویت، بح��ران بی عدالتی، 
بح��ران نف��وذ و بح��ران نارضایت��ی مواج��ه 
می گردد. حاکمان و سیاس��ت م��داران باید با 
تکیه بر مهارت، تجربه و دانش سیاس��ی خود، 
امور سیاس��ی کش��وررا به وجه احس��ن اداره 
کنند و زمینه مش��ارکت سیاسی افراد جامعه 
ب��ه خصوص زن��ان را فراهم س��ازند. حاکمان 
موفق و سیاس��ت م��داران الیق، همیش��ه بر 
خواسته های نفسانی خود امیر هستند نه اسیر 
و تالش می کنند که با مش��ارکت همه اقشار 
جامع��ه از زن و مرد، مقبولیت و مش��روعیت 

حکومت خودرا بیشتر سازند.
در واژه شناس��ی، سیاس��ت، معنای حکم 
ران��دن بر رعی��ت و اداره کش��ور، حکومت و 
ریاس��ت کردن، داوری، ج��زا و تنبیه، صیانت 
حدود و مل��ک، اداره ام��ور داخلی و خارجی 
کشور اس��ت . )۴( اما برای شناخت دقیق تر 
سیاست بجاست به علمی که بررسی سیاست 
موضوع آنس��ت، رجوع نمایی��م . بخش عمده 
مطالعه علم سیاست مساله قدرت و نفوذ است 
. دوورژه )۱۳۵۸( نیز در مورد جامعه شناسی 
سیاس��ی معتقد اس��ت که از میان دو مفهوم 
دولت و قدرت، مفهوم دوم از اولی مش��هورتر 
و اجرایی تر اس��ت . )۵( گرچه نمی توان گفت 
که سیاست تنها در مبارزه برای کسب قدرت 
خالص��ه می ش��ود و به نوع��ی تصمیم گیری 

سیاسی در اجتماع نیز باز می گردد .
ع��ده ای معتقدند که محور بررس��ی علم 
سیاس��ت، دول��ت یا حکومت و ی��ا ترکیبی از 
این دو اس��ت . اما امروزه این تعریف را سنتی 
می دانند . به عنوان نمونه هارولد الس��ول )۶( 
در عی��ن تاکید ب��ر پویایی سیاس��ت، معتقد 
است که قدرت، مفهوم اساسی سیاست است 
. ب��ه نظر عال��م )۱۳۷۳(، سیاس��ت، رهبری 
صل��ح آمیز ی��ا غیر صل��ح آمیز رواب��ط میان 
افراد، گروه ها و اح��زاب )نیروهای اجتماعی( 

و کاره��ای حکومتی در داخل یک کش��ور، و 
روابط میان ی��ک دولت با دولت های دیگر در 

عرصه جهانی است .
بط��ور کلی سیاس��ت ب��ه هر ن��وع تدبیر، 
فعالیت، تعم��ق، تفکر و اقدام فردی و جمعی 
در جهت کسب قدرت، و به عهده گرفتن اداره 
امور کش��ور به نحوی که جامعه و افراد آن در 
مسیر تحقق آمال و خواسته های خویش قرار 
گیرند، اطالق می ش��ود . ای��ن تعریف، عناصر 

متعددی را مشخص می سازد:
۱- ت��الش، تعم��ق و تعقل در سیاس��ت: 
بیانگر فعال بودن همراه با اندیشه و دور نگری 
است. اما آیا براس��تی همیشه سیاست چنین 
ویژگی هایی را دارد؟ یعنی یا باید بپذیریم که 
هیچ سیاستی که با تدبیر، تعمق و تفکر همراه 
نباشد وجود ندارد یا اینکه اگر باشد نمی توان 
نام سیاست بر آن نهاد; پس این بعد تعریف تا 
حدی می باید با دقت و تردید نگریس��ته شود 

.
۲- لزوم اجتماع: ب��دون اجتماع، فعالیت 
سیاسی بی معناست و سیاست نیازمند قلمرو 

است .
۳- در جه��ت اح��راز حاکمی��ت: فعالیت 
سیاسی در جهت بدس��ت گرفتن حاکمیت و 
قدرت اداره امور کش��ور می باش��د .به عبارت 
دیگر سیاس��ت توام با راه یابی ب��ه زمامداری 
اس��ت . هی��چ جامع��ه ای بدون ق��درت برتر 
قابلی��ت عنوان کش��ور را ن��دارد; بنابراین هر 
تدبیر و اندیش��ه ای و عملی سیاس��ی نیست، 
مگر وقتی که در جهت دس��ت یابی به قدرت 
برتر باشد . تعلیم و تعلم بدون هدف دستیابی 

زنان در طول تاریخ افغانستان، 
در متامی عرصه ها به خصوص 

در عرصه های سیاسی، رشکت 
فعاالنه و مؤثر داشته اند. 

مشارکت زنان از صحنه های 
مبارزات انتخاباتی رشوع تا 

مدیریت روانی افراد جامعه و 
خانواده ادامه داشته و 

دوشادوش مردان برای سامان 
دادن به امور سیاسی کشور 
تالش کرده اند. بانوان با وجود 
موجودیت موانع گسرتده 
خانواد گی، فرهنگی، اقتصادی 
و سیاسی، در ابعاد مختلف 
سیاسی سهم فعالی داشته اند 
و از هیچ سعی و تالشی در 
این زمینه دریغ نکرده اند. هیچ 
تغییر و تحول سیاسی در کشور 
به وجود نیامده مگر  که زنان 
در آن به صورت مستقیم و یا 
غیرمستقیم نقش داشته اند.
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به قدرت، فعالیتی صرفا آموزش��ی اس��ت; اما 
همین فعالیت آموزشی اگر با قصد دست یابی 
به قدرت و مشارکت در حاکمیت انجام گیرد 
فعالیت سیاس��ی است; بنابراین در مشخصات 
سیاس��ت انگیزه دس��ت یابی به قدرت نهفته 
اس��ت. به عقیده مورگانتا انگیزه داشتن برای 
قدرت در سه جهت و عنوان یا در سه نمونه و 

الگو خالصه می شود:
الف( حفظ قدرت
ب( افزایش قدرت
ج( نمایش قدرت

بر حسب این س��ه نوع جهت برای قدرت 
یکی از سه نوع سیاست بروز می نماید: سیاست 
حفظ وضع موجود، سیاس��ت امپریالیس��تی، 

سیاست کسب اعتبار .
۴- بهره گیری از قدرت: علم سیاست تنها 
کس��ب قدرت در اجتماع و حفظ آن نیس��ت 
. بلک��ه به��ره گیری از قدرت ه��م جزو اصلی 
تعریف این علم اس��ت . حاکمان و زمامداران 
قدرت را بدست می گیرند تا جامعه را در خیر 
و ص��الح رهبری کنن��د. )۷( اما آیا براس��تی 
هم��واره رهب��ران، ق��درت را در جهت خیر و 

صالح جامعه بدست می گیرند؟
اهمیت نظام سیاسی

بدون ش��ک هیچ جامع��ه و گروهی بدون 
داشتن نظام سیاسی مطلوب و سیاست مداران 
موف��ق، نمی توانند ب��ه اه��داف و آرمان های 
خویش دس��ت پیدا کنند و از عقاید، ارزش ها 
و کشوِر خود پاس��داری نمایند. نظام سیاسی 
مطلوب نقش یک قلب را در کشور دارا بوده و 
زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم می سازد. 

بدون برنامه مدون و منظم سیاسی در کشور، 
دسترس��ی به اهداف بزرگ مل��ی غیرممکن 
است. مشارکت ضعیف در امور سیاسی، باعث 
ایجاد تزلزل در سطح جامعه گردیده و اهداف 

ملی و کشوری دست نیافتنی می گردد.
جایگاه مشارکت زن در سیاست

از نظر دین اسالم، قوانین ملی و بین المللی، 
زن دارای حقوق سیاسی می باشد و هیچ مانعی 
برای مش��ارکت سیاس��ی آنان وج��ود ندارد. 
دین مقدس اس��الم به بیچارگی، ستم کشی 
و بی ارزش��ی زن پای��ان داد و توان مندی ها، 
خصوصی��ات و ویژگی ه��ای منحص��ر به فرد 
بان��وان را در صحن��ه زندگ��ی در کنار مردان 
قرار داد. در تمامی آموزه های اسالمی، زنان و 
مردان با هم برابرند و هیچ تمایزی نس��بت به 
دیگری ندارد. مسلمانان باید تمامی دستورات 
دین اس��الم و قران را عملی س��ازند و مکلف 
به رعایت آن می باش��ند. در صدر اسالم بانوان 
در بیش��تر غزوات و جنگ ها سهیم بوده و در 
رکاب پیامبر )ص( ب��ه جنگ و نبرد پرداخته 
ان��د. بان��وان در تمام��ی برنامه های سیاس��ی 
پیامبر )ص( حضور مؤثر داشتند و هیچ مانعی 
وجود نداشت. بر عالوه در قرآن کریم از زنان 
سیاست پیشه مانند بلقیس، ملکه صبا، بیعت 
زنان با رسول اکرم، هجرت و جهاد بانوان، نام 
برده ش��ده و از آنان به خوش��نامی و قهرمانی 
یاد شده اس��ت. همه این ها نشان دهنده این 
اس��ت که دین مقدس اس��الم برای بانوان نیز 
مانند مردان حقوق قایل شده است. در قانون 
اساس��ی کش��ور که مادر همه قوانین داخلی 
می باش��د نیز، زنان از حقوق مش��خص و برابر 
با مردان در عرصه سیاس��ت برخوردار اند. در 
ماده ۲۲ قانون اساس��ی آمده است که هرنوع 
تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانس��تان ممنوع 
اس��ت. اتباع افغانس��تان اعم از زن و مرد، در 
برابر قان��ون دارای حقوق و وجایب مس��اوی 
می باشند. در ماده ۳۳ قانون اساسی ذکر شده 
است که اتباع افغانس��تان حق انتخاب کردن 
و انتخاب ش��دن را دارا می باشند. در ماده ۳۵ 
نی��ز روی حقوق مس��اوی زنان ب��ا مردان در 
عرصه تش��کیل انجمن ها و احزاب تاکید شده 
اس��ت. در ماده ۵۵ قانون اساس��ی آمده است 
که دفاع از کشور وجیبه تمام اتباع افغانستان 
می باش��د. بر این اس��اس امروز صدها بانو در 
صف��وف اردو و پولیس کش��ور مصروف دفاع 
از کشور می باش��ند. از جانب دیگر در تمامی 
کنوانس��یون ها و اعالمیه های حقوق بش��ری 
نی��ز روی حقوق بان��وان به خصوص در بخش 
سیاست تاکید شده است و دولت باید مطابق 
م��اده هفت��م قانون اساس��ی، ب��ه تمامی این 
اعالمیه ها و کنوانس��یون ها، احترام بگذارند و 

آن  را رعایت کنند. در طول چندسال گذشته 
زنان در افغانستان تا یک اندازه به فرصت های 
سیاس��ت گری دسترس��ی داش��ته اما موانع و 

چالش های گسترده سر راه آنان قرار دارد.
تاریخچه مش�ارکت سیاسی زنان در 

افغانستان
تاریخ سیاسی افغانستان، همواره آکنده از 
عطر حضور زنان بوده و در هر مقطعی سیاسی 
که زن مش��ارکت فعال داش��ته، از برگ های 
زرین تاریخ سیاس��ی کشور به حساب می آید. 
در سال ۱۹۱۹ میالدی، در زمان امیر حبیب 
اهلل خان نخس��تین گام های مشارکت سیاسی 
زنان در افغانستان برداشته شد و دیدگاه های 
روشنفکرانه در این عرصه مطرح گردید. برای 
اولین بار در زمان امیر امان اهلل خان در س��ال 
۱۹۲۹ زن��ان توانس��تند در محافل و مجالس 
مهم دولتی ش��رکت کنند که ملکه ثریا دختر 
محمود طرزی و همس��ر امان اهلل خان در یک 
مراس��م حکومتی در جش��ن ۲۸ اسد ۱۲۹۸ 
ش��رکت ک��رد. در زمان س��لطنت حبیب اهلل 
کلکانی، زنان نس��بت به دوره قبل محدود تر 
ش��د و از بسیاری فعالیت های اجتماعی مانند 
حضور در جلس��ات دولتی مح��روم گردیدند. 
ای��ن رون��د ت��ا دوره ص��دارت محم��د داوود 
خ��ان یعنی تاس��ال ۱۹۴۷ ادامه یافت و زنان 
هم چنان از مش��ارکت سیاسی محروم بودند. 
اما در زمان س��ردار محمد داوود خان تعلیم و 
تحصیل زنان آزاد شد و دوباره حضور آنان در 
جلسات و محافل سیاسی رنگین گردید. برای 
اولین بار زنان در س��ال ۱۹۶۴ میالدی دارای 
حق رای ش��دند و دو تن از زن��ان، در کمیته 
تصوید قانون اساس��ی ۱۹۶۴ حضور یافتند و 
دو زن دیگ��ر به عنوان س��ناتوران انتصابی در 
ش��ورای مل��ی کار خودرا آغاز کردن��د. اما در 
دوره طالبان، دوباره محدودیت های بیش��تری 
علیه زنان وضع گردید و آنان نمی توانس��تند 
حت��ا آزادانه در بیرون از منزل گش��ت و گذار 
کنند. سیاس��ت اندیش��ه ای و ارتجاعی قرون 
وس��طایی طالبان در افغانس��تان، نه تنها که 
مش��ارکت سیاس��ی زنان را غیرفعال ساخت، 
بلکه دس��ت میلیون ها زن و دختر را از شغل 
و تحصیل کشیدند. طالبان با بستن درب های 
م��دارس و مکاتب بر روی زن��ان و دختران و 
اخ��راج آن ها از ادارات دولتی و مؤسس��ه های 
خصوص��ی، آن��ان را از اّولی��ن و ضروری ترین 
نیاز و حق انس��انی و طبیع��ی، یعنی تحصیل 
و آم��وزش نیز مح��روم س��اختند. طالبان با 
تفسیرهای ش��رک آلود خود، افغانستان را تا 
سرحد یک تراژدی انسانی بزرگ پیش بُردند. 
در دوره طالبان بیشتر از۱۰۳۰۰۰ دانش آموز 
دختر از رفتن به مدرس��ه ممنوع شدند و ۶۳ 

بانوان نصف پیکر جامعه و 
تاثیرگذار ترین افراد در کشور 

به شامر می رود. در هیچ 
متدنی، رشد و ترقی و تکاملی 

در ابعاد مختلف فرهنگی، 
آموزشی و سیاسی در دنیا 

وجود ندارد مگر این که بانوان 
به شکل مستقیم

و غیرمستقیم در آن نقش 
داشته اند. در افغانستان نیز 
مشارکت فعاالنه بانوان در 
ابعاد مختلف از جمله سیاست 
و رهربی، افتخارات بزرگی را 
در تاریخ این کشور خلق کرده 
است.
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باب مدرسه ی دخترانه تعطیل و حدود ۷۸۰۰ 
تن از معلّمان زن از کار برکنار ش��دند. مطابق 
گزارش س��ازمان بین المللی »یونیسف« از هر 
۱۰ دختر دانش آموز ۹ نفر از تحصیل محروم 
گردیدند. بدتر از همه این که حدود ۴۰۰،۰۰۰ 
نفر که تحت سرپرس��تی زنان، ادامه ی حیات 
می دادند، بعد از منع اشتغال زنان، در آستانه ی 

مرگ قرار گرفتند. 
مش�ارکت سیاس�ی زن�ان در مرحله 

نوین دموکراسی
در زم��ان حکومت حامدک��رزی )۲۰۰۱-

۲۰۱۴( و مرحله نوین دموکراس��ی، مشارکت 
سیاس��ی زنان دوباره آغاز شد و حضور پرشور 
زن��ان در مب��ارزات انتخاباتی، توج��ه جامعه 
جهانی را به افغانس��تان جل��ب کرد. در طول 
مدت حکوم��ت آقای ک��رزی، میلیون ها دالر 
توس��ط جامعه جهانی و بعضی از کش��ورهای 
دیگر ب��رای توانمندس��ازی زنان افغانس��تان 
کمک ص��ورت گرف��ت و ده ها نه��اد حقوقی 
مدافع حقوق زنان در افغانستان ایجاد گردید. 
در دوران حاکمی��ت رئی��س جمه��ور کرزی 
حداقل س��ه زن در کابینه حضور داش��تند و 
یک وزارت برای حل مشکالت زنان اختصاص 
یافت. در این دوره کمیس��یون مستقل حقوق 
بش��ر در افغانستان ایجاد گردید و در راس آن 
نیز یک زن به عنوان رئیس مقرر شد، که این 
خود بزرگترین دست آورد در عرصه مشارکت 
سیاس��ی زنان به ش��مار می رود. کمیس��یون 
حقوق بشر با روی دس��ت گرفتن برنامه های 
آگاه��ی ده��ی حقوقی و با نش��ر گزارش های 
تحقیق��ی خود در م��ورد نقض حق��وق زنان 
و ارای��ه راهکاره��ا برای حل مش��کالت زنان 
در افغانس��تان، به کار خوی��ش آغاز نمود. در 
کن��ار این کمیس��یون ده ها نه��اد دیگر برای 
توانمندس��ازی زن��ان در عرصه ه��ای مختلف 
اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی، تالش کرد و 
زمینه را برای تغییر وضعیت زنان در کش��ور 
فراهم نمود. در دهه نوین دموکراس��ی حضور 
زن��ان در ادارات دولتی و خصوصی پررنگ تر 
ش��د و حتا هزاران زن و دختر در صفوف اردو 
و نیروهای پولیس پیوستند.  هم چنان در این 
دوره، س��ازمان های مدنی زی��ادی به منظور 
تامین دموکراسی، حقوق بش��ر، آزادی بیان، 
حقوق طلبی و آگاهی دهی برای افراد جامعه 
ب��ه فعالیت آغاز کرد. فعالیت های سیاس��ی و 
ح��ق طلبانه نهادهای مداف��ع حقوق زنان در 
کشور بیشتر در قالب تدویر جلسات، نشریات 
چاپی، ش��رکت در تظاهرات مس��المات آمیز، 
تکثیر و توزیع اعالمیه ها، فعالیت های تبلیغی، 
نویس��ندگی، تظاهرات مسالمت آمیز، رهبری 
رسانه، گزارش گری، عکاس��ی، مستندسازی، 

داس��تان و شعر، بوده است. در مجموع از آغاز 
تاکنون حدود دوهزار سازمان دفاعی و مدنی 
در وزارت عدلی��ه، اقتصاد و وزارت اطالعات و 
فرهنگ کشور ثبت شده اند که زنان در رشد 
و افزایش این نهادها فعالیت های چشم گیری 
داش��ته است. عالوه بر این سازمان ها، شماری 
زی��ادی از نهادهای خصوصی در عرصه حقوق 
زنان ایجاد ش��ده و تنها ۲۵ نهاد مدنی خاص 
توسط زنان اداره می شود. به گفته نعیم نظری، 
هماهنگ کننده مؤسسه جامعه مدنی و حقوق 
بشر افغانس��تان، بیشتر فعاالن این نهاها زنان 
و دخت��ران افغان می باش��ند. هم چنان حضور 
پرش��ور زنان در تمامی دوره ه��ای انتخاباتی 
به پ��ای صندوق های رای ده��ی، از بارزترین 
شاخصه های است که میزان مشارکت سیاسی 
زنان را ب��ه نمایش می گذارد. زنان کش��ور با 
عب��ور از همه مش��کالت فرهنگ��ی، امنیتی، 
سیاس��ی و اقتصادی، حماس��ه آفرینی کردند 
و در تم��ام دوره ه��ای انتخاباتی، با ش��جاعت 
و فداکاری، ش��رکت گس��ترده داش��تند. حتا 
بیش��تر از مردان صف های طوالنی را در پای 
صندوق های رای دهی تش��کیل دادند و ثابت 
کردند که واژه دموکراس��ی فقط برای مردان 
نبوده بلکه زنان نیز در آن س��هم دارد. ش��یوه 
رای دادن در افغانس��تان کامال اختیاری است 
و همین مس��أله بیشتر ثابت می سازد که زنان 
به طور خودجوش در انتخابات ش��رکت کرده 
اند. زنان از این طریق پیام خود را به حکومت 
افغانستان و مردم جهان ارسال کردند که زنان 
افغ��ان، در مقابل جنگ و ناامن��ی، زورگویی، 
تبعیض، خشونت، اختالس، اختالفات قومی، 
حذف زنان از زندگی اجتماعی، اهانت به مقام 
آن ها، حیف و میل س��رمایه های افغانس��تان 
توسط مشتی از الیگارشی سیاسی، با قاطعیت 
»نه« می گویند. زنان با اش��تراک پرشور خود، 
گَ�رِد لجاجت، جنگجویی بی مفهوم، خصومت 
با دموکراسی و تاریک نگری ها را که در طول 
س��ال های جنگ و سفسطه بازی های سیاسی 
بر چهرۀ ش��ان نشس��ته بود، با آب فداکاری و 
ش��جاعت شس��تند. ماده های ۳۳ و ۳۵ قانون 
اساس��ی، حق انتخاب ش��دن و انتخاب کردن 
را ب��رای زنان داده و طبق قانون اساس��ی حتا 
می توانند احزاب و انجمن های سیاس��ی را نیز 
تش��کیل دهن��د. در اولین انتخابات ریاس��ت 
جمهوری س��ال ۱۳۸۳، ب��رای اولین بار یک 
زن کاندی��د ریاس��ت جمهوری ش��د، حدود 
۴۱.۵ درصد زنان برای ش��رکت در انتخابات 
ثبت نام کردند. این میزان در س��ال بعد برای 
اش��تراک در انتخابات پارلمانی، به ۴۴ درصد 
رس��ید. ۲۷ درصد اعضای مجلس نمایندگان 
)۶۸ کرسی از مجموع ۲۴۹ کرسی(، و ۲۲.۵ 

درص��د س��نا )۲۳ کرس��ی از مجم��وع ۱۰۲ 
کرسی( در پارلمان را زنان تشکیل می دادند و 
نزدیک به ۲۹ درصد از کرس��ی های شوراهای 
والیتی )۱۲۱ کرسی از مجموع ۴۲۰ کرسی( 
را در دور قبل��ی در اختیار خود داش��تند. به 
اساس گزارش کمیسیون انتخابات، در دومین 
انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، از 
می��ان ۴۱ تن از کاندی��دان دو کاندید زن نیز 
وجود داش��ت و از میان ۳۱۸۰ تن از نامزدان 
شوراهای والیتی حدود ۳۳۳ تن آنان را زنان 
تش��کیل می دادن��د. در این انتخاب��ات حدود 
۴۷.۰۰۰ ت��ن از زن��ان به عن��وان کارمندان 
انتخاباتی در سراس��ر کشور به صورت موقتی 
اس��تخدام ش��ده بودند که ۳۹ درصد مجموع 
کارمندان موقت انتخاباتی را تشکیل می دادند 
و نزدیک ب��ه ۶۲.۰۰۰ تن از زن��ان به عنوان 
ناظ��ر انتخابات ش��رکت ک��رده بودند که ۲۲ 
درص��د مجموع ناظری��ن انتخابات را ش��امل 
می ش��دند. طبق گزارش کمیسیون انتخابات 
۳۸.۲ درصد از مجموع رای دهندگان در این 
انتخابات را زنان تشکیل می دادند. در دومین 
انتخاب��ات پارلمانی س��ال ۱۳۸۹، به اس��اس 
گ��زارش کمیس��یون انتخابات ح��دود ۴.۰۳ 
ملی��ون نفر در انتخابات ش��رکت کرده بودند 
که ح��دود ۳۹ درصد )۱.۵۷۹.۴۶۸ نفر( آنان 
را زنان تش��کیل می دادند که اندکی کاهش را 
نس��بت به انتخابات گذشته نشان می دهد. در 
این انتخابات حدود ۴۱۳ تن از زنان به عنوان 
کاندیدا س��هم گرفتند که ح��دود یک چهارم 

مجموع کاندیدان را تشکیل می داد.

مشارکت سیاسی باید به 
صورت آگاهانه، خودجوش 

و بدون جرب و اکراه و مبتنی 
بر عالیق فردی زنان باشد. 

مشارکت خودجوش بانوان 
در سیاست و دولت، یکی از 

ارکان اصلی دموکراسی بوده 
و اساس حکومت مردم

ساالر را تشکیل می دهد. بدون 
مشارکت سیاسی آگاهانه، 
خودجوش و درونی مردم 
و بانوان، نظام سیاسی 
یک کشور با بحران عدم 
مقبولیت، بحران هویت، 
بحران بی عدالتی، بحران نفوذ 
و بحران نارضایتی مواجه 
می گردد.
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د قانون 
حاکميت 
Rule of Law
هجرت الله اختیار

او  حکومتوال��ۍ  د  حاکمي��ت  قان��ون  د 

پرمختی��ا د بحثونو یو مه��م بحث دی، تر دې 

چې د معارصو ميل دولتونو یوه سرته ځانګړنه 

ګڼ��ل کېږي. پ��ه دې مان��ا چې پ��ه معارصو 

م��يل دولتونو ک��ې د پخوانيو هغو پر خالف د 

اش��خاصو پر ځای قانون حاکم وي. د قانون 

حاکميت ولس��واکي ډاډمن��وي او خلکو ته د 

حکومت او نظام د مالکيت احساس ورکوي. 

د اشخاصو پر خالف د قانون حاکميت ټولنیز 

عدالت ته زمینه س��ازي کوي، چې پر بنسټ 

یې ټولن��ه په متوازنه توګه انکش��اف کوي.  د 

قان��ون حاکميت د خلکو ت��ر مالکيت الندې 

هې��وادين مناب��ع پ��ه عادالنه ډول پ��ر خلکو 

وی��يش او د عمومي ټولنی��زې پرمختیا لپاره 

زمینه برابروي. د قان��ون حاکميت اقتصادي 

پرمختی��ا ته هم زمینه س��ازي ک��والی يش او 

به ادارو کې د خپلرسۍ او اداري فس��اد مخه 

نی��يس. د قان��ون حاکمی��ت م��يل او نړیوال 

اړخون��ه لري او ن��ږدې ټول��ې نړیوالې ادارې 

یې د خپلې اجن��ډا د یوې مهمې موضوع په 

توګه په پام کې نیيس. د افغانس��تان په څېر 

د یو غریب، وروسته پاتې او د کملوستو وګړیو 

هېواد لپ��اره د قانون حاکمي��ت حیايت اړتیا 

ده چې لوس��تي ځوانان باید خپل ټول توان 

او ان��رژي د دې آب حیات لپ��اره وکاروي. په 

دې مقاله کې د قانون د حاکميت د بېالبېلو 

اړخونو د سپړلو هڅه شوې ده.

- د قانون حاکميت پېژندنه

د قانون حاکميت د ټولنې د تنظیمولو په 

مانا دی ی��ا کله چې موږ د قانون د حاکميت 

خربه ک��وو، نو موخ��ه مو د ټولن��ې تنظیم ته 

ش��کل ورکول وي. د ټولنې د تنظیم نه موخه 

دا ده چې تر ټولو دمخه د دولت او ښاروندانو 

Citizens ترمن��ځ اړیک��و لپ��اره ی��و چوکاټ 

ایښ��ودل ش��وی وي. د قان��ون حاکميت په 

حقیق��ت کې د اصولو یا قواعدو پر یو داس��ې 

سیس��ټم هم اطالقېدای يش چ��ې د ژوند په 

بېالبېل��و برخو عم��يل کېږي. یان��ې د قانون 

حاکميت یوازې د اصولو یا قواعدو مجموعې 

ن��ه دي چې د ميل ش��ورا له خوا پاس يش او 

ی��وازې پ��ه کتابتونونو کې پرت��ې وي یا هم د 

وزارتونو پ��ه وېبپاڼو کې یوازې د ریرسچ لپاره 

ایښ��ې وي او عميل کېږي نه، بلکې د قانون 

حاکمي��ت د قانون د کتايب  حال��ت عمل ته 

راوستل دي. 

د قانون حاکميت له بېالبېلو اړخونو څخه 

په بېالبېل ډول تعریفېدای يش، د بېلګې په 

توګه:

- د س��يايس فلس��فې په لح��اظ د قانون 

حاکميت د قواعدو له هغه پيل شوي سیسټم 

څخه عبارت دی چې ټولو خلکو ته په سیايس 

تصمیم نیونه کې مساوي حقوق ورکول شوي 

وي او ټول خلک د قانون پر وړاندې مس��اوي 

ګڼل کېږي. په دې سیسټم کې ټولې پروسې 

عادالنه وي، د پروسو الس��ته راغلې پایلې په 

کې عادالنه وي او ټول خلک په مساوي انداز 

پروس��و ته د رس��یده ګۍ له حقوق��و برخمن 

وي.

- د نړیوالو برشي حقوقو په لحاظ د قانون 

حاکميت ش��ونې ده چې ټولن��ې ته د برشي 
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حقوق��و د قواعدو له الرې ترزیق يش. په دې 

مانا چې د قان��ون حاکميت له د یوې ټولنې 

له هغه وضعیت څخه عبارت دی چې نړیوال 

ب��رشي نورمونو ته پ��ه کې درن��اوی کېږي او 

پيل وي. په هم��دې خاطر د ملګرو ملتونه او 

ګڼې نړیوالې پرمختیايي ادارې چې د قانون 

د حاکمي��ت تر عن��وان الن��دې کار کوي، نو 

لومړن��ۍ موخه یې د نړۍ پ��ه هر ګوټ کې د 

برشي حقوقو د معیارون��و د تحقق وي، ځکه 

ب��رشي حقوق هې��څ رسحد او پول��ه نه پېژين 

او د انس��انولۍ له امله د ټولو انس��انانو لپاره 

دي.  د بېلګې پ��ه توګه د ژوندانه،  د تعلیم، د 

بیان د آزادۍ، په سیايس تصمیم نیونه کې د 

دخالت حق، عادالنه محاکمې ته  دالرسيس 

ح��ق او ... د برشي حقوقو نړی��وال معیارونه 

دي چې پ��ه هره ټولنه کې بای��د تحقق پیدا 

کړي.

- د عدالت ل��ه اړخه د قانون حاکميت ته 

خپل��ه د عدالت نوم هم ورکول کېږي. په دې 

مان��ا هغه قوانی��ن چې د ټولنې د اس��تازو له 

خوا جوړ ش��وي دي، که پيل يش نو هم ورته 

د قان��ون د حاکميت نوم ورکوالی ش��و او هم 

ورته د عدالت. د عدال��ت مفهوم دلته یوازې 

د محاکمو پرېکړو پورې نه محدودېږي، بلکې 

مجب��وراً بای��د پراخ��ه درک ک��ړای يش چې 

ټولنی��ز، اقتصادي او س��یايس اړخونه په کې 

دخی��ل يش. یانې په ټولنیز لح��اظ د قانون 

پ��ر وړاندې د نر او ښ��ځې تر من��ځ د تبعیض 

نه ش��تون عدال��ت دی، او دا چ��ې هېڅوک 

بای��د د خپ��ل ټولنی��ز پ��وړ،  کار او اقتصادي 

وضعیت ل��ه امله زیات یا ک��م ونه ګڼل يش. 

پ��ه اقتصادي لحاظ ټول خل��ک باید د کار او 

اقتصادي  فعالیتونو کې د ونډې اخیستنې له 

حق څخه برخورداره وي او په س��یايس لحاظ 

ټول خلک باید په س��یايس تصمیم نیونه کې 

دخیل اويس.

کله چې د قانون له حاکميت څخه موخه 

د قان��ون عم��يل ش��کل دی، ن��و طبیعي ده 

هامغس��ې چې قوانین پ��ه بېالبېلو ټولنو کې 

رسه د ټولنیزو ارزښ��تونو له پ��ه پام کې نیولو 

رسه توپی��ر لري، عميل ش��کل ب��ه یې هم په 

بېالبېلو ټولنو کې د ټولنیزو ارزښ��تنو د په پام 

ک��ې نیولو له اړخه په توپیر ک��ې وي. خو بیا 

هم لکه څرنګه چې د نړۍ په ټولو قوانینو کې 

یو لړ ګډ ټکي  موجود دي، دغس��ې د قانون 

پ��ه حاکميت کې هم ګڼ ش��مېر ګډ ټکي  او 

اړخونه شته دي. 

عام تصور دا دی چ��ې د قانون حاکميت 

د پرمختیا د پایلو ترالس��ه کولو لپاره بنس��ټیز 

اهمی��ت لري، ځکه چې د قانون حاکميت په 

یوې ټولنې کې د ټولنیز او اقتصادي عدالت 

تص��ور عمل ت��ه راويل او په بېخي مش��خصه 

توګه د ټولنې ل��ه بېوزلۍ او محرومیتونو د له 

منځه وړلو لپاره د مناس��ب چلند الرې چارې 

رامنځته کوي. د قانون حاکميت په ټولنه کې 

د پانګې، منابعو او قدرت د دوباره ویش لپاره 

د یو چوکاټ حیثیت هم لري. 

 World Justice د ن��ړۍ د عدالت پروژه یا

 Rule د قانون د حاکميت ش��اخص  Project

of Law Index ل��ه الرې د نړۍ په هېوادونو 

کې د قانون حاکمیت څاري او هر کال خپل 

راپ��ور خپ��روي. د قانون ل��ه حاکميت څخه 

د دې  پ��روژې موخ��ه په هېوادون��و کې د اتو 

عوامل��و Factors لیدل دي چې دا اته عوامل 

عب��ارت دي ل��ه: )۱( پر حکومت��ي ځواک د 

محدودیتونو موجودیت، )۲( د )اداري( فساد 

نه ش��تون، )۳( پرانیس��تې حکومتوايل،  )۴( 

د بنس��ټیزو حقوق��و تامی��ن، )۵(  ټولنیز نظم 

او امنیت،  )۶(  پ��ه عادالنه او بې پرې توګه د 

حقوقي قواعدو پيل کول،   )۷( مدين عدالت 

او )۸( جنايي عدالت 

که څه هم دا ه��ر فکټور ځانګړې توضیح 

لري او ګڼ مس��ایل په برک��ې نیيس، خو موږ 

د موض��وع د اوږدوايل له وې��رې ترې تېرېږو، 

یوازې دوم��ره په ذهن کې نی��ول په کار دي 

چ��ې د قانون حاکميت یو ډېر پراخه او جامع 

مفهوم دی چې د ژون��د بېالبېل اړخونه په بر 

کې نیيس. 

- د قانون حاکميت د ښې حکومتوالۍ یا 

Good Governance یوه ځانګړنه ده

د آس��یا او پاس��فیک س��مندرګي د غاړې 

هېوادون��و لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او 

ټولنی��ز کمیس��یون )UNESCAP( له انده د 

غوره حکومتولۍ ځانګړنې عبارت دي له: )۱( 

د خلکو )نر او ښځې( مساوي ونډه اخیستنه، 

)۲( د حکومت د کړنو په اړه د عمومي توافق 

ش��تون،  )۳( حس��ابورکونه،  )۴( روڼتیا، )۵( 

ځوابوین��ه،  )۶( اغېزناکت��وب او موثریت،  )۷( 

مساوات راوس��تونه او د خلکو دخالت او )۸( 

د قانون د حاکميت تعقیبول.

د وروستي رشط په توګه د قانون حاکميت 

د ښ��ې حکومتوالۍ لپاره الزمي او اس��ايس 

رشط دی، ځکه چ��ې د قانون د نه حاکميت 

په صورت ک��ې مخکینۍ ځانګړنې تحقیق نه 

يش موندالی. په همدې خاطر ملګري ملتونه 

پ��ر دې باور دي چې په مخ پر ودې هېوادونو 

کې د ښ��ې حکومتوالۍ لپاره په لومړي قدم 

کې یو داسې حقوقي چوکاټ ته اړتیا ده چې 

په بې پرې توګه پلی يش. دا حقوقي چوکاټ 

به په الزم��ي توګه د برشي حقونو له معیارونو 

ډک وي. حکوم��ت بای��د په بې پ��رې توګه د 

قان��ون د پيل کولو لپاره ب��ې پرې او خپلواکه 

قضای��ه قوه ولري او قضایه ق��وه باید د دومره 

قان��وين صالحیتون��و درلودونک��ې وي چې د 

پولیسو په ش��مول د قانون پيل کوونکي ټول 

ارګانونه وڅارالی يش 

د قان��ون د حاکمي��ت چوکاټ ن��ه یوازې 

غوره حکومتوايل یقین��ي کوي، بلکې د یوې 

ولس��واکه ټولنې لپاره د بنس��ټ حیثیت هم 

ل��ري. د قان��ون حاکميت د چ��وکاټ اغېز له 

ع��ديل او قضاي��ي ارګانونو څخ��ه اوړي او له 

ښ��وونې او روزن��ې څخه نیولې ت��ر اقتصادي 

کړن��و، ټولنی��زې پرمختیا او  حت��ا د هېواد تر 

زېربناوو پورې ټول مس��ایل په بر کې نیيس.  

پ��ه م��خ پ��ر ودې هېوادون��و ک��ې د قانون د 

حاکميت لومړنۍ موخه د عوامو س��وکايل ده 

چې روغتیا، پوهنه، او اش��تغال یې بنسټېزې 

موخې دي. 

- د قانون حاکميت او پرمختیا

ل��ه ۲۰۱۵ز کال څخه ت��ر ۲۰۳۰ز کال 

پ��ورې د ملګ��رو ملتون��و س��ازمان د باثباتې 

پرمختی��ا د اوولس ګونو موخو څخه یوه موخه 

هم په نړۍ او د نړۍ په هېوادونو کې س��وله،  

عدال��ت او ځواکمن بنس��ټونه رامنځته کول 

دي. د دې موخې یوه غوښ��نه برخه د قانون 

عام تصور دا دی چې د 
قانون حاکميت د پرمختیا 
د پایلو ترالسه کولو لپاره 
بنسټیز اهمیت لري، ځکه 
چې د قانون حاکميت په 

یوې ټولنې کې د ټولنیز 
او اقتصادي عدالت تصور 
عمل ته راويل او په بېخي 

مشخصه توګه د ټولنې 
له بېوزلۍ او محرومیتونو د 
له منځه وړلو لپاره د مناسب 
چلند الرې چارې رامنځته 
کوي. د قانون حاکميت په 
ټولنه کې د پانګې، منابعو او 
قدرت د دوباره ویش لپاره د 
یو چوکاټ حیثیت هم لري. 
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حاکميت لپاره کار کولو ته بېله ش��وې ده. د 

دې موخ��ې په ترشیح کې لیکل ش��وي دي 

چې ))د قان��ون حاکميت او پرمختیا په خپلو 

منځو کې قوي اړیک��ې لري او په دوه اړخیزه 

توګه یو د بل له پيل کېدا رسه مرسته کوي. د 

قان��ون حاکميت او پرمختیا په ميل او نړیواله 

س��طحه د باثبات��ې پرمختیا په چ��وکاټ کې 

ی��و د بل تحقق تامین��وي((. د دې موخې تر 

چ��رت الندې د ملګرو ملتون��و یو مهم هدف دا 

دی چې پ��ه ميل او نړیواله س��طحه د قانون 

حاکمي��ت ته زمینه س��ازي وک��ړي او د ټولو 

انسانانو لپاره مساوات او عدالت یقیني کړي. 

د قانون حاکمیت د هرې ټولنې د خلکو لپاره 

ګڼ��ې پرمختیاي��ي ګټې لري چ��ې په الندې 

توګه ورته اشاره کوو:

الف: د قانون حاکميت ولسواکۍ پیاوړې 

کوي. د قانون حاکميت د افرادو حاکميت ته 

خامت��ه ورکوي او د خلکو حاکميت تامینوي. 

د خلک��و حاکميت د ولس��واکۍ ل��وړ مفهوم 

دی او دا مفه��وم د افرادو ت��ر حاکميت غوره 

دی. د افرادو حاکميت پر دیکتاتورۍ او ظلم 

متامې��ږي، خ��و د قان��ون د حاکميت تر چرت 

الن��دې واکمن افراد د خلک��و په خدمت کې 

وي. پ��ه هر هېواد کې چې د قانون حاکميت 

څوم��ره ق��وي وي، د س��یايس واکمنانو واک 

ی��ې د خلکو د حقوق��و او آزادیو په مقابل کې 

هامغومره کمزوری وي. په ولس��واکه نظامونو 

کې د حکومت د درېګونو قواوو ترمنځ د چیک 

او بیالنس Check and Balance موجودیت 

په یوې قوې کې ق��درت له مترکز کولو څخه 

ژغ��وري. خل��ک د ازادو ټاکنو ل��ه الرې خپل 

اس��تازي مقننه ق��وې )افغانس��تان کې ميل  

ش��ورا( ته لېږي او هغوی د حکومت یا اجرایه 

ق��وې لپ��اره قوانی��ن ج��وړوي او د حکومت 

پالیس��ې تر غور الندې نیيس. قضایه قوه په 

خپلواکه توګه د قوانینو د پيل کولو څار کوي 

او ه��ر څوک چې د خلک��و د ارادې )قوانینو( 

پ��ر وړاندې خنډ واقع يش قضایه قوه مداخله 

کوي او قانون پر پلی کوي. 

ب: د قانون حاکميت اقتصادي رش��د ته 

زمینه س��ازي کوي. څومره چ��ې په یو هېواد 

ک��ې د قان��ون حاکمي��ت ځواکم��ن وي،  په 

هامغ��ه ان��دازه هغه هې��واد اقتصادي رش��د 

ته هم براب��ر دی. بهرين او داخ��يل پانګوال 

په داس��ې یو هېواد کې پ��ه ډاډه زړه پانګونه 

کوالی يش او د سیمه ییزو او د هېواد په کچه 

ل��ه زورواکو او چارواک��و څخه د وېرې او خطر 

احس��اس نه کوي. پ��ه پانګونې رسه خلکو ته 

د کار کولو پراخه زمینې مساعدېږي او خلک 

د کار پ��ه کولو رسه د غربت له حالته راوځي. 

د قان��ون د حاکميت تر چرت الندې اقتصادي  

رش��د چ��ې د خلک��و د کار او بوختی��ا ګراف 

پورت��ه بیایي. د خلکو د خرید توان پورته ځي 

او حکوم��ت د مالیاتو ل��ه الرې خپله بودیجه 

پیدا پیدا کوي.  اقتصادي رش��د او د عمومي 

مالیاتو وضعه کول حکومت ته دا توانايي هم 

ورکوي چ��ې ځمکنۍ منابع اس��تخراج کړي 

او د خلک��و د بهبود لپ��اره یې وضعه کړي. په 

لویدی��زو پرمختللو هېوادونو کې چې د خلکو 

پر عایداتو لوړ مالیات وضعه دي، د کم عایده 

ی��ا بې عایده خلک��و لپاره حکومتون��ه د عاید 

 income redistribution وی��ش  دوب��اره  د 

پروګرامونه لري چې د عاید دوباره ویش خپله 

پ��ه خلکو کې د خرید توان پیدا کوي او بېرته 

له مارکیټ رسه مرسته ده.

ج: د قان��ون حاکمی��ت عدالت ت��ه زمینه 

س��ازي کوي. لکه دمخه مو چ��ې یاده کړه د 

قانون حاکمی��ت د ټولنې ټول وګړي د قانون 

پر وړاندې مس��اوي ګڼ��ي،  ټ��ول د قانون تر 

چرت الندې وي  او هېڅ��وک هم تر قانون لوړ 

ن��ه وي. قانون پر ټولو یو ش��ان پيل کېدل د 

جرایمو ل��ه مخنیوي او کموايل  رسه مرس��ته 

ک��وي او پ��ه دې ډول د خلک��و ټولنیز امنیت 

ډاډمنېږي. خل��ک د قانون ل��ه احکامو اګاه 

اويس او ه��ر فرد هڅه ک��وي چې د قانون له 

حاکميت رسه مرسته وکړي ځکه په داسې یو 

وضعیت ک��ې یې خیر دی. پ��ر ټولو د قانون 

یو ش��ان پيل کول پ��ه ټولنه ک��ې د قانون د 

څار حس راویښ��وي او د عامو پولیسو د څار 

پ��ر ځای د قانون پر حاکمی��ت تر ټولنیز څار 

Community Policing  الن��دې راځ��ي. په 

دې حالت ک��ې د ټولنې هر فرد پر پولیس یا 

  officerد قانون په پيل کوونکي او څاروونکي

ن��و  بدلې��ږي،  بان��دې   law enforcement

هېڅوک پر هېچ��ا د ظلم کولو جرئت نه يش 

کوالی.

د: د قانون حاکمي��ت له نورو هېوادونو او 

نړیوالو سازمانونو رسه د یو هېواد اړیکې ښې 

کوي. هر څومره چې په یو هېواد کې د قانون 

حاکمي��ت ځواکم��ن وي،  پ��ه هامغ��ه اندازه 

پرې ن��ور دولتونه باور ک��والی يش او نړیوال 

س��ازمانونه او پرمختیايی ادارې غواړي خپلې 

اړیکې وررسه ښې وس��ايت. لوی پانګوال هم 

په اس��انۍ هغ��ه هېواد ک��ې پانګونه کوي، د 

هغه هېواد س��وداګري وررسه پراختیا مومي. 

پ��ه دې کار رسه د دول��ت د ډیپلوماس��ۍ او 

کونسلۍ دستګاه فعالېږي او په نړیواله کچه 

یې حیثیت او اعتبار لوړ ځي. 

ه���: د قان��ون حاکميت اداري فس��اد له 

منځ��ه وړي او اداره ق��وي ک��وي. پ��ه کوم��و 

هېوادون��و ک��ې چې د اف��رادو نف��وذ د قانون 

اح��کام تر تاثیر الن��دې راويل،  هلت��ه اداري 

فس��اد ریښ��ې ځغلوي او د قان��ون حاکميت 

کم��زوری کې��ږي.  د قان��ون د حاکمی��ت له 

کمزورتیا رسه اداره او اداري پروس��یجرونه هم 

کمزوري او ټکني کېږي. عامه خدمايت ادارې 

خدمتونه سم نه يش تر رسه کوالی او له امله 

ی��ې د خلکو د نارضایتۍ غږونه او ش��کایتونه 

پورته کېږي.  ش��تمن خلک د بډو،  او واس��طو 

له الرې په ادارو کې خپل کارونه پر مخ بیایي 

 Bureaucracy او په دې ډول د بیورکراس��ۍ

نی��يس.   Corruption فس��اد اداري  ځ��ای 

اداري فساد نه یوازې چې اداره له منځه وړي 

بلکې نظام او حکومت ته د ټکان ورکولو لپاره 

خلک متحرک ک��وي. که په ادارو کې کارونه 

په نورمال شکل د قانوين اصولو مطابق پرمخ 

والړ يش نو د خلکو د ش��کایت دلیل نه پاتې 

کېږي او اهس��ته اهس��ته د خلک��و د رضایت 

ګراف لوړ ځي.  

پ��ر پورت��ه یادو ګټ��و او ښ��ېګڼو رسبېره د 

قانون حاکميت ګڼې نورې جزوي او حاشیوي 

ګټې او ښ��ېګڼې هم لري، خو دا نکته باید له 

یاده ونه باس��و چې د قانون د حاکميت لپاره 

د خلک��و ق��وي اراده مهم��ه ده، ځکه چې د 

پاتې په 43 مخ کې

د قانون حاکميت اداري فساد له 
منځه وړي او اداره قوي کوي. 

په کومو هېوادونو کې چې د 
افرادو نفوذ د قانون احکام تر 
تاثیر الندې راويل،  هلته اداري 

فساد ریښې ځغلوي او د قانون 
حاکميت کمزوری کېږي.  

د قانون د حاکمیت له کمزورتیا 
رسه اداره او اداري پروسیجرونه 
هم کمزوري او ټکني کېږي. 
عامه خدمايت ادارې خدمتونه 
سم نه يش تر رسه کوالی او 
له امله یې د خلکو د نارضایتۍ 
غږونه او شکایتونه پورته کېږي.  
شتمن خلک د بډو،  او واسطو له 
الرې په ادارو کې خپل کارونه 
پر مخ بیایي او په دې ډول د 
بیورکراسۍ Bureaucracy ځای 
اداري فساد Corruption نیيس. 
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حقوق بشر و 
حکومت داری 

خوب
محمدرضا وکیلی بشریار

مقدمه:

در ع��رص کنون��ی، مقوله ه��ای حقوق 

برش و حکومت داری خوب در کنار س��ایر 

مقوله های سیاسی، اقتصادی، اجتامعی 

و فرهنگی  جدی ترین گفتامن در محافل و 

مجالس سیاسی و اکادمیک  در سطح ملی 

و  بین امللل��ی به حس��اب می روند، طوری 

که امروز حقوق ب��رش و رعایت ارزش های 

برشی در س��طح ملی و بین املللی معیار 

خ��وب  حکوم��ت داری  مل��ی  و  جهان��ی 

محسوب میشود. از سویی هر نوع عملکرد 

و واکنش دولت ها در قبال تعهدات حقوق 

برشی ش��ان تأثیری مس��تقیم بر پرستیژ و 

حیثیت بین املللی آن ها وارد خواهد کرد. 

دولت های ناقض حق��وق برش و خاطی از 

معیارها و اصول پذیرفته ش��ده  بین املللی 

واکنش جدی افکار عمومی جامعه جهانی 

را بر انگیخت��ه و عکس العمل های جدی را 

در قبال خواهد داشت.

  این جا قابل توجه  این است که حقوق 

ب��رش و حکوم��ت داری خ��وب دو واژه ای 

متامی��ز از دیگ��ر واژه ها در ح��وزه زندگی 

اجتامع��ی انس��ان هایند، به گون��ه ای که 

 نخس��ت حقوق برش و حکومت داری خوب 

از گسرتد گی وسیع برخور دارند و به همین 

دلیل حقوق برش با انواع متعدد آن نه تنها 

ش��امل یک یا دو عرصه زند گی انس��ان ها 

منی گردد بلکه همگام با زند گی انسان ها 

مت��ام عرصه ه��ای زندگی یک ش��خص را 

در ب��ر می گی��رد. ب��ه همین دلی��ل  امروزه 

رضورت تحقیق درباره نس��ل س��وم حقوق 

ب��رش احس��اس می ش��ود و حکومت داری 

خوب هم امروز از جدی ترین دغدغه های 

انس��ان ق��رن ح��ارض محس��وب می گردد 

که رس��یدن ب��ه آن ی��ک آرمان  مش��رتک 

به منظ��ور رس��یدن به یک جامع��ۀ عاری 

از فس��اد و نق��ض حق��وق ب��رشی قلمداد 

می گ��ردد و انس��ان ها می کوش��ند  بدین 

طری��ق زند گ��ی خود را به لح��اظ مختلف 

در پرت��و حکومت داری خوب نظم و نس��ق 

بخش��ند. دوم، این دو واژه دارای ارتباط و 

به هم پیوس��تگی ویژه ای اند به قسمی که 

تحقق هریکی از آن، ارزش های دیگری را 

در جامعه نهادینه می س��ازد. سوم، حقوق 

ب��رش و حکوم��ت داری خ��وب دارای این 

ویژ گ��ی نیز ند که در جمل��ه جدیدترین و 

تازه تری��ن واژ گان کلیدی در حوزه زند گی 

انس��ان ها تب��ارز پی��دا کرده و نیاز اس��ت 

 پیرام��ون آن تحقیق و بررس��ی همه جانبه 

توسط دانش پژوهان و قلم بدستان صورت 

گیرد.

این نوشته کوششی است با هدف تبین 

مفهوم حکومت داری خوب و یافن رابطه 

میان حکومت داری خ��وب و حقوق برش. 

تا باش��د که با استفاده از کتب، رساالت و 

مقاالت معترب اس��تادان و صاحبنظران در 

زمینه اس��تفاده  بهینه کرده و در ک جامع 

از حکوم��ت داری خوب و ارتب��اط آن را با 

حقوق برش  پیدا کرد.

مفهوم حکومت داری خوب:

حکومت داری خوب اصطالحی اس��ت 

که در س��ال های اخیر بیش��رت مورد توجه 

قرارگرفته اس��ت، خ��ود حکومت مفهومی 

قدیمی ت��ر از حکومت داری خوب اس��ت. 

مفه��وم حکوم��ت داری خوب ک��ه از نظر 

دانش��مندان و حق��وق ب��رش عامل مهمی 

در س��عادت شهروندان کش��ور به حساب 

می آی��د، در س��ال های پی��ش از جن��گ 

جهانی دوم کمرت استفاده شده است ولی 

در ط��ول دهه 1980 با مفه��وم جدیدی 

ظهور کرده اس��ت ک��ه به چی��زی فراتر از 

حکومت اشاره دارد. 
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حکومت مفهومی 
قدیمی تر از حکومت داری 

خوب است. مفهوم 
حکومت داری خوب که 

از نظر دانشمندان و 
حقوق بشر عامل مهمی 
در سعادت شهروندان 

کشور به حساب می آید،
در سال های پیش از 
جنگ جهانی دوم کمتر 
استفاده شده است ولی 
در طول دهه 1980 با 
مفهوم جدیدی ظهور 
کرده است که به چیزی 
فراتر از حکومت اشاره 
دارد. 

 این جا الزم اس��ت  برای دانسن درست و 

درک دقی��ق از مفهوم حکوم��ت داری خوب، 

مفهوم حکومت دانسته شود.

حکومت در لغت به معن��ی فرمانفرمای و 

حکمرانی است، و بدین معنا، برای آن وجود 

رابطه   پایدار فرمانده��ی و فرمانگذاری میان 

فرمانفرما و فرمان گزار الزم است. در سیاست 

به معنی دس��تگاه فرمانروا در کش��ور است و 

به ای��ن معنا، دولت نیز هم ردی��ف یا به جای 

آن به کار برده می ش��ود ول��ی در علم حقوق 

و سیاس��ت جدی��د می��ان حکومت از یکس��و 

و »دول��ت« ی��ا »کش��ور« از س��وی دیگر فرق 

گذاش��ته اند. در نظام ه��ای جدید قانونی که 

در آن ها تفکیک ق��وا و اصل حاکمیت قانون 

وج��ود دارد، حکومت به معن��ای قوه اجرایی 

به کار می رود، مجموع دس��تگاه های اداری، 

سیاس��ی، انتظامی و نظامی کش��ور توس��ط 

هیئت��ی به نام کابینه  طبق قانون وضع ش��ده 

از س��وی نه��اد با صالحیت و زی��ر نظارت آن 

اداره می گ��ردد. در رأس هیئت دولت، رئیس 

دول��ت ی��ا حکومت ق��رار دارد ک��ه در بعضی 

نظام ه��ا نخس��ت وزیر و در بعض��ی نظام ه��ا 

رئیس جمهوری اس��ت و با هیئ��ت وزیران در 

برابر پارملان مسئول و پاسخگویند. بنابر این 

حکوم��ت برابر اس��ت ب��ا »هیئت وزی��ران« یا 

»کابین��ه« که معم��واًل به نام ش��خصی که در 

رأس آن اس��ت نامی��ده می ش��ود. از ای��ن رو 

حکومت تغییر پذیر است، در حالی که دولت 

یا کشور نظراً پایدار است. 

بنابرای��ن حکومت داری خ��وب یک روند 

اس��ت و این روند زمانی که قادر به هدایت و 

اداره مس��ایل عمومی جامعه، مدیریت منابع 

عموم��ی و ارائه ضامنت ب��رای تحقق حقوق 

برش باش��د، حکوم��ت داری خوب محس��وب 

می گردد.

با توجه به ن��کات باال برای حکومت داری 

نظ��ر  در  ویژ گی ه��ای  یک سلس��له  خ��وب 

گرفته ش��ده اس��ت ک��ه همی��ن ویژ گی ها و 

بر خورداری یک حکومت از آن می تواند سبب 

بهوجود آم��دن حکومت داری خوب گردد و به 

قرار ذیل بیان می گردد.

ویژ گی های حکومت داری خوب

مشارکت:

رواج مفه��وم مش��ارکت در دو ده��ۀ اخیر 

از آن جاس��ت که، به نظ��ر منتقدان، بزرگی و 

پیچید گی جامعۀ توده ای و رش��د بوروکراسی 

و مترکز قدرت اقتص��ادی، پایه  ضامنت های 

س��نتی دموکراس��ی و پارملانی را برای حفظ 

حقوق افراد سست کرده است و این ضامنت ها 

می باید تقویت و گس��رتده شود. رضورت این 

امر از آن جاس��ت که رسنوشت افراد و حقوق 

آن ها در دس��ت های نامرئی اداری، سیاسی 

و اقتصادی افتاده اس��ت که اف��راد از چند و 

چ��ون و تصمیم گیری ه��ای آن بی خرب ان��د و 

گاهی قربانی این تصمیم گیری ها می شوند. 

از ای��ن رو تنها مش��ارکت مس��تقیم افراد در 

تصمیم گیری های��ی که به نام دولت، مقامات 

محلی، یا دس��تگاه های بزرگ و غیر شخصی 

اقتصادی گرفت��ه می ش��وند می تواند حقوق 

و  کاره��ا  گزن��د  از  را  آن��ان  آزادی ه��ای  و 

تصمیم گیری های گروه های کوچک و دور از 

دسرتس و اغلب نا آشنا در امان دارد.

مش��ارکت یک��ی از اص��ول و ارزش ه��ای 

حقوق برش اس��ت که در حکومت داری خوب 

بای��د ج��دا رعایت گ��ردد، این بدی��ن معنی 

اس��ت که همه زنان و م��ردان باید در حرکت 

تصمیم گیری یک کش��ور مش��ارکت داش��ته 

باشند. آنان باید به طور مستقیم یا با همکاری 

در نهاده��ای حقوقی که منافع همگان را در 

نظر دارند، در این تصمیم گیری ها مش��ارکت 

کنن��د. چون مش��ارکت مردان و زنان س��نگ 

بنای حکومت داری خوب است.

حاکمیت قانون:

در حکوم��ت داری خوب م��الک و مبنای 

عم��ل قانون اس��ت و انجام و ت��رک هر امری 

زمانی زیبا و مرشوع پنداش��ته می شود که در 

پرتو  قانون  صورت گرفته باش��د. داشن اداره 

س��امل، متخصص و مجرب عدل��ی و قضای و 

ع��اری از آلود گی و فس��اد اداری الزمه   وجود  

حاکمی��ت قانون دانس��ته می ش��ود. این در 

حالی اس��ت که از اصول عم��ده حقوق برش 

حکومت قانون است.

در یک جامعه مدنی قانون اس��ت که باید 

حکومت کند اما جوام��ع مختلف اند و قوانین 

داخلی کش��ورها، اگرچه در بسیاری جهات با 

هم س��ازگاری دارند، در برخ��ی جهات دیگر 

چنین نیس��تند. ممکن قانونی تجاوز به ملک 

غیر را امر مدنی تلقی کند و احکام آن را تحت 

عنوان »غص��ب« بیاورند. قانون دیگری ممکن 

اس��ت آن را از مقوله جرم بداند و جنبه کیفری 

برای آن قایل شود. این تفاوت ها مهم نیست. 

مهم این اس��ت که حقوق مورد حامیت قانون 

باش��د و هر اختالف��ی در ب��اره آن ه��ا از طریق 

داد گاه های با صالحیت و بی طرف رس��ید گی 

شود و آیین رسید گی با موازین عدل و انصاف 

و رعایت براب��ری در میان طرف های متخاصم 

ساز گار باشد و قضاوت به استناد قوانین رصیح 

و روشن، که پیش از وقوع امر تدوین شده و به 

اطالع عموم رس��انیده شده باشد، انجام گیرد 

و داد گاه ه��ا از هرگونه فش��ار خارجی در امان 

باشند و این است حاکمیت قانون. 

شفافیت:

شفافیت نیز یکی از ویژ گی های حکومت 

بهرت است، ش��فافیت به این مفهوم است که 

هرگونه تصمیم گیری ها و اجرای آنها باید تابع 

قانون و مقررات و یک سلسله قواعد و موازین 

حقوق��ی باش��ند، هم چنین ش��فافیت به این 

مفهوم است که اتباع از نحوه تصمیم گیری ها 

و اج��رای آن ها که بر رسنوشت ش��ان اثر گذار 

می باش��ند مطلع بوده و دولت زمینه  مساعد 

و همگانی را برای کسب این معلومات فراهم 

سازد که این امر مس��تلزم داشن رسانه های 

آزاد و ق��وی در اجتامع ب��وده و از طرف دیگر 

ش��فافیت به این مفهوم اس��ت که شهر وندان 

ب��دون هیچ گون��ه ه��راس و ترس��ی ام��کان 

دسرتس��ی ب��ه معلوم��ات عمومی را داش��ته 

باشند.

احساس مسئولیت:

احساس مسئولیت به این مفهوم است که 

متام اقدامات جاری و خدمات باید در خدمت 

عم��وم ش��هرواندان ق��رار گی��رد و متصدیان 

اداره عمومی احس��اس مس��ئولیت مش��رتک 

نسبت به همه شهروندان داشته باشند چون 

حکومت داری خوب مس��تلزم آن است که که 

متام نهاد ها و فراین��د در مدت زمانی معقول 

در خدمت عموم شهروندان قرار گیرند.

اجامع آراء در جهت گیری ها:

در جامعه��ای که دیدگاه ه��ای مختلف و 

نظریه های متنوع وج��ود دارد حکومت داری 
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خ��وب می تواند ب��ه عنوان میانج��ی و بازیگر 

خوب��ی عمل کنند، در بین تضاد منافع و آراء 

مختل��ف حکومت بهرت باید روندی را برگزیند 

 ی��ا گزینه ای را انتخاب کن��د که بتواند منافع 

ع��ام و فراگیر را انتخاب ک��رده و وفاق ملی را 

به وج��ود آورد، در غیر آن هرج ومرج و هزاران 

نابس��امانی غیر قابل ج��ربان به وجود خواهد 

آمد.

سودمندی و کارآیی:

حکومت ه��ا ب��ه مفه��وم دموکراتی��ک آن 

تنه��ا وظیفه تأمین امنی��ت را به عهده ندارد، 

بلک��ه چی��زی فرات��ر از ای��ن مس��ئله متوجه 

حکومت ها س��ت، پس حکوم��ت دموکراتیک 

عالوه بر تأمین امنیت باید در عرضه خدمات 

برای ش��هروندان کارایی الزم را داشته باشد. 

یعن��ی اینک��ه نهاد ه��ا و عملکرد ه��ا منجر به 

نتایجی ش��وند که نیاز های جامع��ه را تأمین 

کند. هم چنین مفهوم کارائی و سود مندی در 

حکومت های مدرن اس��تفاده پایدار از منابع 

طبیع��ی، احرتام به حق��وق برش و حفاظت از 

محیط زیست را نیز شامل می شود. 

پاسخگویی و لزوم شفافیت مالی:

خ��وب  حکوم��ت داری  در  مه��م  اص��ل 

پاسخگویی است. در پاس��خگویی تعریف از 

حکومت داری فراتر از برداش��ت های سطحی 

از آن اس��ت. بدین مفهوم که نه تنها نهاد های 

حکومتی بلکه نهاد ه��ای خصوصی و جامعه 

مدنی نی��ز باید در مقاب��ل ذی نفعان خویش 

پاس��خگو باش��ند. به طور کلی یک مؤسس��ه 

یا یک س��از مان در مقابل کس��انی پاسخگو 

خواهن��د ب��ود ک��ه اقدام��ات آن ها ب��ر آنان 

تأثیر گذار اس��ت. ب��دون حاکمی��ت قانون و 

شفافیت پاسخگویی معنی ندارد. 

نگرش اسرتاتیژیک:

ره��ربان و مقام��ات باید دی��دگاه کالن و 

درازمدت��ی نس��بت به حکوم��ت داری خوب، 

نهادینه شدن ارزش های حقوق برش و توسعه 

انس��انی داشته باش��ند. ضمنًا فهم تاریخی، 

فرهنگی و پیچیدگی ه��ای اجتامعی در این 

دی��دگاه بای��د لحاظ ش��ود. ای��ن موضوع به 

رصاحت در قانون اساس��ی افغانس��تان ذکر 

شده است.

ماده شش��م قانون اساس��ی افغانس��تان 

چنین رصاحت دارد:

دول��ت ب��ه ایج��اد ی��ک جامع��ه مرف��ه و 

مرتق��ی بر اس��اس عدال��ت اجتامعی، حفظ 

کرامت انس��انی، حامیت حقوق برش، تحقق 

دموکراس��ی، تأمین وحدت ملی، برابری بین 

همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه 

مناطق کشور مکلف می باشد.

مفهوم حقوق برش:

از مفاهیم جدید بر خاسته از رشایط عرص 

م��درن، می توان ب��ه حقوق برش اش��اره کرد. 

مفهوم حقوق برش به عنوان مجموعۀ حقوقی 

که انس��ان ها رصفًا به حکم انس��انیت خود از 

آن بر خور دار ند، در قرن هفدهم ش��یوع یافت 

و جانشین مفهوم قبلی حقوق طبیعی شد که 

انسان ها به حکم قانون طبیعی از آن بهره مند 

بودن��د. در این دوره حقوق ب��رش به مفهومی 

گس��رتده تر از حقوق طبیعی به کار می رود تا 

حقوق دیگری را هم در بر بگیرد که به صورت 

معمول منی توان حقوق طبیعی ش��مرد، بلکه 

در جامعه و دولت ظاهر می شود.   

ام��روز حقوق و آزادی های اساس��ی اتباع 

از  مهم تری��ن مباح��ث در ع��رص معارص تلقی 

می گ��ردد ک��ه ریش��ه آن را بای��د در اصول و 

ارزش ه��ای حقوق برشی جس��تجو ک��رد. به 

همی��ن دلیل  حق��وق و آزادی های اساس��ی 

اتباع در قانون اساس��ی چون مهم ترین وثیقه 

ملی گنجانیده می ش��ود و دولت ها مکلف اند 

 این حقوق و آزادی ها را به رسمیت بشناسند 

و زمینه برخورداری شهروندان را از این حقوق 

و آزادی ها فراهم س��ازند و کس��انی را که در 

مخالفت با این حقوق و آزادی ها بر می خیزند 

به پنجۀ قانون سپرده مجازات کنند.

در ماده چهارم قانون تش��کیل، وظایف و 

صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق برش 

افغانستان چنین آمده است:

حقوق ب��رش به مفهوم ای��ن قانون عبارت 

اس��ت از حق��وق و  آزادی های اساس��ی اتباع 

که در قانون اساس��ی، اعالمیه ها، میثاق ها، 

قراردادها، پروتکل ها و سایر اسناد بین املللی 

حقوق برش که افغانس��تان به رعایت و تطیق 

آن ها متعهد اس��ت، تس��جیل گردیده باشد، 

دسرتس��ی مس��اوی و عادالن��ه ب��ه بیمه ه��ا، 

تأمینات و خدماتی ک��ه دولت ارائه می دارد، 

نی��ز از جمله حق��وق برشی افراد محس��وب 

می گردد. 

هر چن��د برخی از حقوق دانان بین حقوق 

برش و مس��أله حقوق اساس��ی ی��ا آزادی های 

عمومی، تفاوت قایل شده می گویند:

آزادی ه��ای عمومی را نباید با حقوق برش 

اش��تباه کرد، زیرا ای��ن دو مفهوم در یک افق 

ق��رار ندارند و محتوای آن ه��ا با یکدیگر یکی 

نیس��تند. حقوق برش یک��ی از مفاهیم حقوق 

طبیعی یا فطری اس��ت. مفه��وم حقوق برش 

خ��ارج از قلمرو حقوق موضوع��ه و برتر از آن 

ق��رار می گی��رد، در صورتی ک��ه آزادی ه��ای 

عمومی در قلمرو حق��وق موضوعه بوده و در 

حقیقت ریش��ه در هامن حق��وق برشی دارد 

که بر اثر شناسایی و اعالم رسمی آن از طرف 

دولت، از قلمرو حقوق طبیعی خارج ش��ده و 

داخل حقوق موضوعه گردیده است. 

اما حقیقت این اس��ت که تفاوت یاد شده 

در آن حد نیست که این دو موضوع را از نگاه 

ماهیت و محتوا از هم دیگر جدا سازند؛ چون 

آزادی ه��ای عموم��ی و حقوق اساس��ی اتباع 

منی توان��د چیزی غیر از حقوق برش باش��د و 

ام��روز، معمواًل در اکرث کش��ورها، حقوق برش 

در قالب قوانین موضوعه تنظیم گردیده است 

و با توج��ه به همین مالحظه اس��ت که یکی 

از اس��اتید حقوق، تعریف حقوقی حقوق برش 

را که واقعًا تعریف درس��تی هم هست، چنین 

ارائه کرده است. 

حق��وق برش عب��ارت از مجموعۀ امتیازات 

متعل��ق به افراد یک جامع��ه و مقرر در قواعد 

موضوعه است که افراد به اعتبار انسان بودن 

و در رواب��ط ب��ا دیگر افراد جامع��ه و با قدرت 

حاکم، با تضمینات و حامیت های الزم، از آن 

برخور دار می باشند.  

ویژ گی های حقوق برش

ذاتی بودن:

ح��ق بهطور کلی در برابر تکلیف اس��ت و 

در براب��ر هرصاحب حقی مکل��ف یا مکلفانی 

هستند. معمواًل هرحق و تکلیفی یا بر اثر یک 

عم��ل قاصدانه و ارادی به وج��ود می آید و یا 

یک اتفاق، بدون قصد و به ناخواست، آن را به 

وجود می آورد. مثاًل حق مستاجر بر مال مورد 

اج��اره از عق��د اجاره، که یک عم��ل ارادی و 

قاصدانه است، حاصل می شود و حق مصدوم 

در حکومت داری خوب 
مالک و مبنای عمل قانون 

است و انجام و ترک 
هر امری زمانی زیبا و 

مشروع پنداشته می شود 
که در پرتو  قانون  صورت 

گرفته باشد. داشتن اداره
سالم، متخصص و 
مجرب عدلی و قضای 
و عاری از آلود گی و 
فساد اداری الزمه   وجود  
حاکمیت قانون دانسته 
می شود. این در حالی 
است که از اصول عمده 
حقوق بشر حکومت 
قانون است.
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ب��رای مطالعه مورد خس��ارت در یک تصادف 

رانندگ��ی از حادثه ناخواس��ته پدید می آید. 

اما حقوق برش نه حاصل قصد و اراده اس��ت 

و نه نیازمند وقوع حادثه و اتفاقی است. این 

حقوق ذاتی آدمی اس��ت و در رستارس دوران 

زندگی با او همراه اس��ت. اف��راد یا گروه های 

برشی صاحبان این حقوق هستند و تکلیفی 

ک��ه در تقابل با این حقوق وجو دارد بر عهده 

دولت است.

درب��اره حق��وق ع��ادی اگ��ر اختالفی در 

میان مردم پیش آید دولت تکلیفی ندارد جز 

این ک��ه بی طرف مباند و وس��ایل احقاق حق 

را فراه��م آورد و حال آن که درباره حقوق برش 

دولت بی طرف نیست بلکه خود طرف دعوی 

است. از دولت خواسته می شود تا کاری را که 

منی کرده اس��ت بکند یا کاری را که می کرده 

است توقف داده و نکند. 

جهان شمول بودن:

از کتاب معروف فرهنگ فلسفی ولرت نقل 

کرده اند که گفته است:

»حقوق برش یعنی آن که جان و مال آدمی 

آزاد باش��د و او بتواند به زب��ان قلم با دیگران 

س��خن بگوید. حقوق برش یعنی آن که نتوان 

کس��ی را بدون حضور هیئت منصفه متشکل 

از اف��راد مس��تقل ب��ه مجازات محک��وم کرد، 

یعن��ی آن ک��ه محکومی��ت کیفری بر حس��ب 

مق��ررات قان��ون ص��ورت گیرد، یعن��ی آن که 

انس��ان بتواند با آرامش خاطر به هر دینی که 

خود بر می گزیند متدین گردد .« 

این حقوق برش چنانکه از تأمل در تعریف 

ولرت پیدا س��ت از ه��امن آغاز جنب��ه جهانی 

داشته است. روی سخن منادیان آن حقوق با 

کشور خاص و جامعه معینی نیست. مخاطب  

آن کل دنی��ای برش اس��ت بی هی��چ مالحظه 

رنگ و نژاد و تب��ار و مرزهای جغرافیای. این 

حقوق از آنگاه که در قرن هجدهم بطور جدی 

مطرح ش��د روز بهروز بر غنای خ��ود افزوده و 

دایره مطالبات خود را توسعه داده است.

اصل انتقال ناپذیر بودن:

بدین معنی که حقوق وآزادی های برش از 

ش��خصیت او قابل انفکاک نیس��تند، چرا که 

ب��دون این حقوق منی توان فرد را برش نامید. 

همین حقوق و آزادی هایند که برای انس��ان 

حیثیت و کرامت می بخشند و شخصیت او را 

رشد می دهند.

خالصه هیچ دولت و هیچ کسی منی تواند 

ش��خص را مجب��ور س��ازد که از حق��وق خود 

رصف نظر ک��رده، یا این که متام یا قس��متی 

از آن را ب��ه دیگ��ران واگذار کن��د. حتی خود 

ش��خص منی تواند این حقوق و آزادی ها را از 

خود سلب یا به کسی دیگری بخشش کند. 

اصل تساوی:

این اصل ناشی از حیثیت و کرامت انسان 

بوده، به این معنی که متام افراد برش باید در 

استفاده از حقوق و آزادی های انسانی با هم 

برابر بوده، نژاد، جنس، زبان، قومیت، ملیت، 

دارای��ی، منص��ب و رتبه سیاس��ی ی��ا دینی، 

دین و مذهب و س��ایر پدیده ه��ای طبیعی و 

اجتامعی که در گذش��ته ها به حیث وس��یله 

متایز اف��راد از هم قرار می گرفت، معیار متیز 

و برتری یک ش��خص نس��بت به شخص دیگر 

قرار نگرفته، همه در نزد قوانین یکس��ان بوده 

و قان��ون از حقوق و آزادی ه��ای همه به طور 

یکسان حامیت می کند. 

اصل مرتبط بودن و یگانگی:

ب��ه ای��ن معن��ی که حق��وق ب��رش همه با 

یگدیگر وابسته بوده، الزم و ملزوم یگدیگر ند. 

متام این حقوق به صورت کلی یک چهارچوب 

تکمیلی و متمم محسوب می شوند. همه این 

حقوق در یک پارچگی و به ش��کل مجموعی 

می تواند رش��د و ش��کوفایی شخصیت انسان 

را تأمی��ن، زندگ��ی انس��انی و س��عادت آن را 

برایش میرس می سازد. مثال اگر حق زندگی 

یا حق کار از انسان سلب گردد، متام حقوق 

و آزادی های دیگر متأثر گردیده زندگی دچار 

رکود می گردد.

اصل ضامنت اجرا:

یعنی  حقوق و آزادی های پیش بینی شده 

در اعالمی��ه جهان��ی حق��وق ب��رش و قوانین 

داخلی کش��ورها برای افراد باید اجرا ش��ده، 

در عم��ل تطبی��ق و به خاط��ر آن تدابیر مؤثر 

اتخ��اذ گردد. پس ضامنت اجرای حقوق برش 

عب��ارت از مجموعه تدابیر و اقدامات رضوری 

و الزمی اس��ت در س��طح مل��ی و بین املللی 

جه��ت اجرا و تطبیق حقوق برش اس��ت. زیرا 

یکی از خصیصه های احکام حقوقی نس��بت 

ب��ه اح��کام و قواع��د اخالقی و دیگ��ر قواعد 

اجتامعی، الزمی و حتمی بودن اجرای آن به 

نیروی اجبار دولتی است.

 حقوق برش و حکومت داری خوب:

از البالی بحث های باال بدین نتیجه دست 

می یابیم که حکومت داری خوب و حقوق برش 

در واقع ارتباط تنگاتنگی با همدیگر دارند به 

طوری که می ت��وان گفت همزاد یکدیگر بوده 

و در ط��ول تاری��خ ه��ر دو در کن��ار هم دیگر 

رش��د کرده اس��ت. حکومت داری خوب یک 

اصل قابل قبول ب��رای همه و در واقع رؤیای 

انسان امروزی در زندگی سیاسی، اقتصادی، 

اجتامعی و فرهنگی محسوب می گردد.

حکوم��ت داری خ��وب ش��امل اص��ول و 

ارزش ه��ای چ��ون اح��رتام به حق��وق برش و 

ارزش های برشی، حقوق زنان، اصل حاکمیت 

قانون، مش��ارکت، ش��فافیت، پاس��خگویی، 

مس��ئولیت پذیری، س��ودمندی و کارآیی و ... 

ب��وده که در واق��ع خود این اص��ول و رعایت 

آن ها در طرز و ش��یوه حکومت داری از سوی 

ق��درت حاکم امیال و آرزوهایی اس��ت که در 

اعالمی��ه جهانی حقوق برش ب��دان به عنوان 

بزرگ ترین وثیقه و دستاورد جهان برشیت در 

قرن بیستم درج شده است.

رابطه حکومت داری خ��وب و حقوق برش 

را از اعالمیه هزاره مل��ل متحد نیز می توانیم 

بفهمیم، چنانچه در اعالمیه هزاره ملل متحد 

آمده است:

»ما از هیچ تالشی برای ترویج دموکراسی 

و تقویت حاکمیت قانون و هم چنان احرتام به 

کلیه آزادی های اساس��ی و حقوق برش که در 

جامعه بین املللی برسمیت شناخته شده اند 

فروگزار نخواهیم کرد.«

بنا برای��ن تصمیم داریم  به متامی اعالمیه 

جهان��ی حقوق ب��رش اح��رتام بگذاری��م و از 

آن حامی��ت کنی��م. ب��رای حامی��ت کامل و 

ترویج حق��وق مدنی، سیاس��ی، اجتامعی و 

فرهنگی برای همه در کش��ورها تالش کنیم. 

توانایی همه کش��ورها را برای اجرای اصول و 

شیوه های دموکراسی و احرتام به حقوق برش 

از جمله حقوق اقلیت ها تقویت کنیم. با کلیه 

ش��کل های خش��ونت علیه زنان مبارزه کنیم 

و کنوانس��یون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه 

زنان را به مورد اجرا گذاریم. آزادی رس��انه ها 

را برای اجرای نقش اساسی آن ها و حق مردم 

را برای دسرتسی داش��ن اطالعات تضمین 

کنیم.« 

در اخی��ر به صورت منون��ه در جدول ذیل 

رابط��ه حکوم��ت داری خوب و حق��وق برش را 

مشاهده می کنیم:

ارتباط با حقوق برش

اندیشه حقوق برش در تقابل فرد با دولت 

ش��کل گرفته و نش��و و منا کرده است. در آن 

دوران که پادش��اه را س��ایۀ خدا و سلطنت او 

را عطیه پ��رورد گار می دانس��تند، آنچه برای 

مردم مطرح بود نفس ق��درت بود. قدرت بود 

که مردم را مس��حور می کرد. پادش��اه هرچه 

گ��ردن کلفت ت��ر، مقتدرتر، بیش ت��ر در خور 

اطاعت و فرمانربداری بود؛ زیرا که قدرت فره 

ایزدی تلقی می ش��د و صاحب قدرت خداوند 

روی زمی��ن بود. مردم ب��ه او کرنش می بردند 

و نیای��ش به درگاه او را واجب می ش��مردند و 

خض��وع و تذلل در براب��ر وی را مایۀ افتخار و 
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رس فرازی می دانس��تند. اما در اثر تحوالت و 

پیکار و مب��ارزه آزادی خواهان این طرز تفکر 

تغییر کرده، امروز حاکمیت در حکومت های 

و  اس��ت  م��ردم  واقع��ی  آن  از  دموکراتی��ک 

حکوم��ت ب��ه منایندگ��ی از مل��ت بر مس��ند 

قدرت تکیه می زند. رسیدن به چنین آرزویی 

دموکراتیک  موجودیت حکومت های  مستلزم 

اس��ت که بتوانند زمینه دسرتسی به این حق 

را ب��رای ش��هروندان خویش فراهم س��ازند تا 

ادامه در صفحه....

مردم بتوانند از حقوق مدنی و سیاسی خویش 

مستفید گردند.

ش��یوه حکومت داری در حکومت های 

دموکراتیک. 

در ی��ک رژی��م زمان��ی اولوی��ت ب��ه قانون 

داده می ش��ود و قانونگرای��ی بوج��ود می آی��د 

که نهادهای مس��تقل عدل��ی و قضایی وجود 

داشته باش��د و دولت زمینه دسرتسی عادالنه 

اف��راد به داد گاه های صالحه را فراهم س��ازد، 

تا دس��تگاه های عدلی و قضایی بتوانند فارغ 

از هرگونه مالحظات به داد رس��ی بپردازد و بر 

اس��اس قانون حکم صادر مناید نه بر اس��اس 

وابس��تگی های حزبی وغیره.  اولویت دادن به 

قانون و ایجاد دستگاه های سامل قضایی.

جامعه مدنی به عنوان نهاد میانجی میان 

مردم و دولت بس��رت مناس��بی اس��ت که همه 

م��ردم آزادان��ه و با حقوق براب��ر می توانند وارد 

ای��ن نهاد ش��ده و ام��کان تالش ب��رای ایجاد 

دموکراس��ی را بوجود م��ی آورد. جامعه مدنی 

مجموع��ه از نهادها، انجمن ها، مؤسس��ات و 

تشکل ها، گروه های فکری، فلسفی، فرهنگی 

و سیاسی را پوشش می دهد.

در جامعه ای که بحران اش��تغال، بیکاری 

و فقر وجود دارد اش��رتاک م��ردم در نهادهای 

مدنی باعث محرومیت آن ه��ا از ابتدایی ترین 

حق��وق دیگر ش��ان می گردد، بناًء الزم اس��ت 

دولت حامیت ج��دی را از نهادهای مدنی به 

جامعه مدنی عمل آورد. 

دولت ها زمانی می توانند س��ودمند و مؤثر 

واق��ع گردند که سیاس��ت ها و پالیس��ی های 

درس��ت و منطق��ی را اتخ��اذ مناین��د و اتخاذ 

پالیسی ها و سیاست های درست و سامل زمانی 

میرس اس��ت ک��ه ارزش های چ��ون حاکمیت 

قانون، مس��ئولیت پذیری، ش��فافیت، حساب 

دهی، نگرش اس��رتاتیژیک و... در نظر گرفته 

شود. سودمندی و کارآیی

نتیجه گیری:

در یک نتیجه گیری کلی آنچه از رابطه حقوق 

برش و حکومت داری خوب به دست می آید این 

اس��ت که حقوق برش و حکومت داری خوب از 

ارتباط و پیوستگی تنگاتنگی بر خور دار بوده به 

ط��وری  که تحقق هریکی از آن  دو، ارزش های 

دیگری را در جامعه نهادینه می س��ازد. حقوق 

برش و رعایت ضوابط آن به کلیدی ترین محور 

س��نجش س��المت، پیرشفت و توسعه یافتگی 

جوامع تبدیل ش��ده اس��ت. امروزه بس��یاری 

از اع��امل، رفتارها، تصمیم ه��ا، و برنامه های 

افراد، مؤسسات خصوصی و دولت ها با معیار 

و مالک حقوق برشی سنجیده می شود و این 

چیزی اس��ت که تحق��ق آن در موجودیت یک 

حکوم��ت داری خوب متصور اس��ت و بر عکس 

نق��ض این حق��وق موجه ترین عام��ل یا بهانه 

محکومیت ناقضان به شامر می رود.

حکومت داری خوب زمانی به وجود می آید 

که در اتخاذ پالیس��ی ها و سیاس��ت گزاری ها 

اص��ول و ارزش ه��ای چون حاکمی��ت قانون، 

شفافیت، مسئولیت پذیری، احساس مسئولیت 

و ... در نظرگرفت��ه ش��ود و این چیزی نیس��ت 

ج��ز آرمان مش��رتک جوامع برشی در اس��ناد 

بین املللی حقوق برش.
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از صفحه 38

د قانون حاکميت

قان��ون حاکميت د خلک��و د ارادې حاکميت 

دی او دا ځک��ه چې قان��ون د خلکو له ارادې 

څخه رسچینه اخيل. د مدين ټولنې ځواکمن 

بنس��ټونه، بې پرې رس��نۍ، د بیان آزادي او 

معلومات��و ت��ه د خلک��و د الرسيس تامین هم 

د قان��ون د حاکمي��ت لپاره بنس��ټیر رشطونه 

دي.  د قان��ون د حاکميت م��زل وخت ته هم 

اړتی��ا لري ځکه دا مزل ډې��ر ورو خو باثباته او 

دوامداره دی.

افغان ځوانان که غواړي چې په هېواد کې 

ل��ه ټولو ناخوالو خ��الص يش، نو لومړي قدم 

کې باید دوی خپل رس کې د قانون حاکميت 

ته ځای ورکړي. د قانون د حاکميت د قانون 

د حاکميت په اړه له فکر نه پیلېږي. موږ باید 

د قانون پر حاکميت باور ولرو او په خپل ټول 

توان هڅه وکړو چې پ��ه نظام کې د افرادو د 

حاکميت پر ځای د قان��ون د حاکميت لپاره 

کار وک��ړو. لک��ه دمخه پاڼو کې چې روښ��انه 

ش��وه د قانون حاکميت د ګڼ��و ګټو تر څنګ 

هېڅ زیان ن��ه لري خو د اف��رادو حاکميت د 

ګڼو زیانونو ترڅنګ پر دیکتاتورۍ بدلېږي. 

د دۍ لیکنې لپاره الندې ماخذونه لوس��تل شوي او له 

محتوا څخه یې ګټه اخیستل شوې ده.
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نشه يي
توکي
توره بال
حبیب وقار

د افغانان��و ژوند د جګ��ړو او نورو ډېرو بالوو 

تر څنګ نشه يي توکو هم تريخ کړی، دا چاره 

اوس پ��ه هې��واد کې په يوه ن��ه حل کېدونکې 

ستونزه بدله شوې. د نشه يي توکو د له منځه 

وړلو، په نشه يي توکو د روږدو کسانو د درملنې 

او پ��ه دې برخه کې له ټولو هڅو رسه رسه هم 

روږدي کس��ان ورځ پ��ه ورځ د ډېرېدو په حال 

کې دي.

ډېری داس��ې کورنۍ هم ش��ته چې د کور 

نفقه راوړونکی يې په نشو روږدی دی او د يوې 

مړۍ ډوډۍ د پيداکولو له پاره يې واړه اوالدونه 

په بازار ک��ې ډول ډول درانه کارونه کوي او يا 

هم خیرات ټولوي.

د ځينو راپورونو له مخې اوس مهال د ټولې 

نړۍ په کچه افغانس��تان په سلو کې ۹۰ اپني 

توليدوي. څه وخت وړاندې په نشه يي توکو د 

روږدو کس��انو د ډېرېدو په اړه د وليس جرګې 

غړو اندېښ��نه څرګن��ده کړې او ل��ه دولت يې 

غوښتي چې په نشو روږدو کسانو له پاره دې د 

درملنې زمينه برابره کړي او د نش��ه يي توکو د 

کرکيلې مخنیوی دې وکړي. دوی په نشه يي 

توکو د روږدو کسانو د کورنيو ژوند د اندېښنې 

وړ وباله او له دولت يې هيله وکړه چې روږدي 

کسان دې له الرو، کوڅو راټول کړي.

عبدال��رووف  ریی��س  جرګ��ې  ول��يس  د 

ابراهيم��ي وايي چې دولت دې په جدي توګه 

د هغو روږدو کس��انو ژوند ته پام وکړي چې تر 

پل س��وخته الندې يې مېرمن او ماشومان هم 

وررسه اوسېږي: 

))پ��ه نش��و د روږدو کس��انو وضعي��ت د 

اندېښنې وړ دی، هغه ماشومان چې نازولو ته 

اړتیا لري او ک��ه وروزل يش د هېواد راتلونکې 

جوړوي نن په نش��و له روږدو کسانو رسه تر پل 

س��وخته الندې پراته دي او ډېری يې اوس په 

نش��و هم روږدي شوي دي، دا ډېره د افسوس 

وړ خربه ده چې حکومت په دې برخه کې پټه 

خوله دی، خپل مسولت نه پوره کوي او د دوی 

د درملنې له پاره يې تر اوسه پورې يوازې تشې 

خربې کړې دي په عمل کې هېڅ هم نه لیدل 

کېږي.((

هم��داراز د ول��يس جرګې غړي نادرش��اه 

بح��ر هم وويل چې په دې س��خت ژمي کې د 

ماش��ومانو له پ��اره ډېره س��خته ده چې تر پله 

الندې په سړه هوا کې شپې تېرې کړي: 

))ل��ه يوې خوا د دې احتامل ډېر دی چې 

د س��ړې هوا له کبله دې ماشومان مړه يش او 

له بلې خوا هغه ماشومان چې تر اوسه په نشه 

يي توکو روږدي ن��ه دي هم کېدای يش پرې 

روږدي يش.((

هغ��ه والیت چې کوکنار پکې صفر خو 

روږدي کسان ډېر دي

دا يوازې کابل نه دی چې ځوانان يې ورځ 

په ورځ په نش��و روږدي کېږي، ل��ه کابل لږ ور 

وړاندې د وردګو والیت مدين فعاالن وايي چې 

د دې والیت ډېری ځوانان د روزګار د نشتوايل 

له کبله په نش��و روږدي شوي دي.  هلته چې 

دولتي حاکميت کم دی، کار نشته او د خلکو 

اقتصادي حال��ت ورځ په ورځ مخ په ځوړ روان 

دی.
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د دې والیت د واليتي ش��ورا غړی عصمت 

الله عاصم وايي چې په نش��و د روږدو کس��انو 

شمېره د ډېرېدو په حال کې ده: 

))د والیت په کچه د تعليم کچه ډېره ټيټه 

ش��وې، بېکاري ورځ په ورځ ډېرېږي، دولت په 

ډېريو س��يمو واکمني نه ل��ري او ناامني هم د 

ډې��رو په حال کې ده چ��ې دې ناوړه وضعيت 

په نش��و د روږدو کسانو په شمېر کې ډېروالی 

راوستی دی.((

د دې والی��ت یو مدين فع��ال ضیاء الدین 

ک��امل هم په دې والیت کې په نش��و د روږدو 

کس��انو د ډېرېدو په اړه اندېښ��نه وښوده ويې 

چې ډې��ری ځوان��ان د بېکارۍ ل��ه کبله دې 

چارې ته مخه کوي: 

))ډېری ځوانان مو د بېکارۍ له کبله ايران 

ته په کار پسې ځي خو درېغی چې دوی هلته 

ي��وازې کار کوالی، د دوی ل��ه ډلې يې ډېری 

چې بېرته رايش په نشو روږدي وي چې بیا نه 

د کيل او نه هم د کور په درد خوري.((

ضیاء الدین کامل زیات��وي، د دوی ډېری 

ځوانان چې له ايران رايش په نشو روږدي وي، 

هغ��ه دولت مالمت بويل چې د ځوانانو له پاره 

ي��ې د کار زمينه برابره نه کړه او ځوانان يې بې 

برخليکه کړل. د دې والیت د نشه يي توکو پر 

وړاندې د مبارزې رییس ذبيح الله فضيل وايي 

چې دوی تر خپله وس��ه ځوانانو ته د سپوريت 

ډلو په جوړولو رسه بوختياوې جوړې کړې دي، 

څو دوی له نش��و راوګرځي: ))موږ د ځوانانو له 

پاره د فوټبال، واليبال او کرکټ سيالۍ جوړې 

ک��ړې دي، د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو چې 

ديني عاملان او قومي مرشان خلکو ته د اسالم 

او ټولن��ې له مخې د نش��ه يي توک��و د کارولو 

رضرونه ښيي او دوی ته دا ورزده کوي چې زده 

کړو ته مخه کړي.(( فضيل زیاتوي چې په دې 

والیت کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې له 

پاره دوه روغتونونه جوړ ش��وي دي چې د دوی 

د درملنې له پاره يو څه امکانات لري.

خوس��ت ک��ې په نش��ه يي توک��و ناغه 

لګول شوې

ل��ه بلې خوا د خوس��ت والی��ت هم له دې 

س��تونزو خ��الص نه دی. د دې والیت د نش��ه 

يي توکو پر ضد ادارې مسولني وايي چې هلته 

تر پخوا په نش��ه يي توکو د روږدو کسانو شمېر 

ډېر شوی دی. هغوی له قومي مرشانو او ديني 

عاملان��و هيله کوي چې د نش��ه ي��ي توکو پر 

وړاندې تبليغ او خلکو ته پوهاوی ورکړي چې 

په نش��و روږدي کېدل د اس��المي رشيعت له 

مخې حرام دي.

د خوس��ت د نش��ه يي توکو پ��ه وړاندې د 

مبارزې رییس نجي الله هم��راز وويل چې په 

دې وروستيو کې په نشو د روږدو کسانو ګراف 

لوړ شوی دی:

 ))دا س��تونزه په ټول هې��واد کې موجوده 

ده، خو پ��ه دې برخه کې مو د دیني عاملانو، 

قومي مرشانو، مدين فعاالنو او خربیاالنو مالتړ 

غوښ��تی چې په ګ��ډه د دې ناوړې پدیدې په 

مخنیوي کې هڅې وکړو.((

د خوست په ګربزو ولس��والۍ کې په نشو 

د روږدي کې��دو د مخنيوي له پاره د يوه قومي 

ت��ړون له مخې د نش��ه ي��ي توکو پ��ه خرڅالو 

ناغه اېښ��ودل ش��وې ده، د دې ولس��والۍ يو 

اوس��ېدونکی معروف تڼی وايي چې د چرسو، 

ترياک��و، پوډرو او ب��ل هر ډول نش��ه يي توکو 

خرڅوونک��ی به قومي تړون ت��ه نغدي جرميه 

ورکوي: 

))که څوک د چرسو، ترياکو او بل هر نشه 

ي��ي توکي په خرڅالو وني��ول يش قومي تړون 

ته ب��ه ۵۰زره نغدي جرميه ورک��وي، که ناغه 

شوی کس دويم ځيل ونيول يش بيا به ۲سوه 

زره افغان��ۍ جرمي��ه ورکوي او ک��ه کوم څوک 

د چرس��و او يا نورو نش��ه يي توکو په خوړولو يا 

څکولو ونيول يش، ش��ل زره افغان��ۍ به ناغه 

ورکوي، دې کار رسه په نشه يي توکو د روږدي 

کېدو کچه ډېره ټيټه کړې ده.((

خوس��ت کې همدا ډول په نش��و د روږدو 

کسانو له پاره د پخواين شل بسرتيز روغتون تر 

څنګ يو بل روغتون هم جوړ شوی دی چې په 

نشو د روږدو کسانو د درملنې له پاره يې زمينه 

برابره کړې ده.

ل��ه بل��ې خ��وا د پکتي��ا والیت پ��ه ارګون 

ولس��والۍ کې هم په نش��و د روږدو ناروغانو د 

روغت��ون له پاره چې تر دې وړاندې يې ودانۍ 

نه لرله ودانۍ جوړه شوه، یاده ودانۍ په کابل 

کې د امريکا د سفارت د ۱۶ميليونه افغانيو په 

مايل مرس��ته جوړه ش��وه، په دې اړه د پکتيکا 

وايل الي��اس وح��دت د روغت��ون پ��ه جوړېدو 

خوښي ښودلې هغه زیاتوي چې د دې روغتون 

په مرسته به په نشو د ډېرو روږدو کسانو درملنه 

ويش: 

))د دې روغتون ودانۍ د امريکا د متحده 

اياالتو په مايل مرس��ته جوړه شوه چې له نشه 

يي توکو رسه د مبارزې په برخه کې يې مرسته 

ک��ړې ده. دا روغتون به د نارينه وو او ښ��ځينه 

وو ل��ه پاره بېلې خونې ولري. د پکتيکا له ټول 

ول��س په درناوي هيله کوم چې د خپلو کورنیو 

هغه غړي چې په نشو روږدي دي، روغتون ته 

د درملنې له پاره راويل.((

دولت څه پالن لري

ت��ر دې وړان��دې په کابل کې په س��لګونو 

په نش��و روږدي کس��ان د درملنې په موخه د 

جمهور رییس ارشف غني له فرمان رسه س��م 

د فینکس کمپ ت��ه چې پخوا هلته د ناټو اډه 

وه د درملن��ې له پاره يوړل ش��ول خ��و بیا هم 

پ��ه کابل او والیتونو کې د روږدو کس��انو کچه 

کمه نه شوه، اوس هم په فینکس کمپ کې د 

۵سوه په شاوخوا کې په نشو روږدي کسان تر 

درملنې الندې دي.

په هېواد کې وروستۍ شمېرې ښيي چې 

اوس مه��ال د درې ميليون��و په ش��اوخوا کې 

کس��ان په نش��و روږدي دي چې له دې ډلې 

یو اعش��اریه څلور میلیونه پ��ه اپینو، هیروینو، 

مورفین��و دایمي معتاد دي، دوه اعش��اریه دوه 

ميلیونه هم په چرسو او نورو نشه يي توکو اخته 

دي.

د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت 

وايي چې په نش��و د روږدو  کسانو د راټولونې 

پروګ��رام يې دوام لري د دې وزارت مرس��تيال 

جاوېد قايم وايي:

 ))موږ په پرلپس��ې توګه هڅې کوو چې په 

نشو روږدي کس��ان راټول کړو او د درملنې له 

پاره يې روغتونونو ته ولېږو. ډېری کس��ان چې 

موږ د درملنې له پاره معريف کړي دي، ښځې 

او ماشومان هم په کې دي.((

له نش��ه يي توکو رسه د مب��ارزې وزارت د 

معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هېواد کې 

له درېیو میلیونو ډېر کس��ان په نش��ه يي توکو 

روږدي دي چ��ې له ي��و اعش��اره دوه میلیونو 

څخه تر یو اعش��اریه شپږ میلیونو پورې کسان 

په مس��تقیم ډول له نشه يي توکو رسه رسوکار 

لري.

د دې وزارت سالکار محمد حنیف دانشیا 

وايي چې په نشو د روږدو کسانو شمېره روځ په 

ورځ د ډېرېدو په حال کې ده: 

))م��وږ د درې ميلي��ون روږدو ل��ه پ��اره د 

تداوۍ ۲۱۰مرکزونه لرو چې کفايت نه کوي، 

هم��دا اوس په کابل کې په نش��ه ي��ي توکو د 

روږدو کسانو له پاره د ابن سينا په نوم روغتون 

کې ۱۵س��وه تنه ت��ر درملنې الن��دې دي، تر 

دې وړاندې يې اووه نيم زره کسان له درملنې 

وروس��ته رخصت او خپلو کورونو ته يې لېږيل 

دي.(( 

دانش��يار زیاتوي، افغان حکومت د ۳۹زره 

پ��ه نش��و روږدو د درملنې وړتیا ل��ري، او هڅه 

کوي چې دا وړتيا ۴۵زره ته ورسوي.
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واژه حق��وق در زب��ان فارس��ی، معان��ی و 
کاربردهای گوناگونی دارد که مهم ترین آن ها 

عبارتند از:
۱- مجموع قواعدی که بر افراد یک جامعه 

به لحاظ حضورشان در اجتماع، اعتبار دارد.
انس��ان موج��ودی اجتماعی اس��ت که با 
هم نوعان خود زندگی مشترک دارد. کلیه افراد 
ی��ک جامعه در اجتماع کوچک خانواده متولد 
می ش��وند و در سایه  مراقبت و تربیت خانواده 
نیاز های مادی و معنوی ایشان تأمین می شود. 
در دوران بزرگ سالی نیز فرد با دیگران زندگی 
می کند و ب��ا همکاری آن ها به خواس��ته های 

خود می رسد.
بش��ر،  خواس��ته های  دیگ��ر،  س��وی  از 
ش��باهت های فراوان��ی باه��م دارند و ش��یوه 
رس��یدن به این خواس��ته ها موجبات اختالف 
و درگی��ری در جهت منافع بیش تر می ش��ود. 
در هزاره معاصر، انسان اندیشمند دریافت که 
بقای اجتماعی او با آشوب و زورگویی سازگار 
نیست و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، 
به دلیل عضویت در جامعه، کاربرد داشته باشد. 

امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامند.
۲- حق��وق معانی دیگری ه��م دارد: برای 
مث��ال، وقت��ی س��خن از حق��وق کارمندان و 
کارگ��ران و مزدبگی��ران می ش��ود، مقص��ود 
دست مزد این افراد است که به استناد قرارداد 
و یا توافق دوطرفه در ازای ارائه کار و خدمات 

به آن ها پرداخت می شود.
۳- گاه مقصود از واژه ی حقوق، علم حقوق 
است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی 

و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

فواید و اهداف حقوق
ابتدایی تری��ن مفهوم��ی ک��ه هم��گان از 
حقوق و قانون دارند این اس��ت که، این قواعد 
بر اش��خاص تحمیل می ش��ود و ایجاد الزام و 

محدودیت می کند.

حقوق انسانی ما و حقوق بشر)1(
حمید حمیدی

پس این پرس��ش در ذهن هر پرسش گری 
طرح می شود که چرا قانون اهمیت دارد و چرا 
التزام به قانون برای همگان الزامی است؟ کدام 
مفاهیم پش��تیبان قانون اند؟ کدام انگیزه ما را 

به را به اجرا و التزام به آن وادار می سازد؟
گفته ش��د که انس��ان موجودی اجتماعی 
اس��ت و برای زندگی اجتماعی خود الزم دید 
که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، 
از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط 
نزدی��ک دارد و هدف اصل��ی آن ایجاد نظمی 

است که این هم زیستی را تامین کند.
مبنای مس��تقیم حق��وق، اراده ی مردم و 
اج��رای آن توس��ط منتخبان مردم اس��ت. به 
همین دلیل اس��ت ک��ه گفته می ش��ود هیچ 
مرجع��ی نمی تواند به بهانه های مختلف با این 
ام��ر مخالفت ک��رده و از اج��رای آن ها امتناع 

ورزد.
البت��ه ای��ن مطلب ب��دان مفهوم نیس��ت 
ک��ه حقوق پیش��نهادپذیر نیس��ت و تنها یک 
قان��ون را وض��ع می کند و س��پس آن را اجرا 
می کند. مهم ترین وظیفه  حقوق تالش در راه 
شناسایی، تحقق و اجرای عدالت است. در این 
مس��یر است که بس��یاری از عوامل بر نظرات 
حقوقدانان به مثابه شناس��اگر و تدوین کننده 

حقوق تأثیر دارد.
یکی دیگر از مباحثی که مطرح می ش��ود 
این است که انس��ان آزاد به دنیا آمده است و 
می تواند آزادانه به فعالیت های مادی و معنوی 
خود بپردازد. پس چ��را قانون این آزادی ها را 

محدود می کند؟
بایس��تی در پاس��خ به این س��ؤال گفت: 
برای حفظ حقوق همه  ش��هروندان، ناچار باید 
حدودی ب��رای آزادی هریک از آن ها به وجود 
آی��د و به گون��ه ای آزادی هرک��س محدود به 

آزادی دیگران شود.
جمله  بس��یار زیب��ا و با مفهوم دانش��مند 
ب��زرگ، »کانت« در م��ورد حق��وق در اینجا 

قابل ذکر اس��ت که می گوید: »حقوق مجموع 
شرایطی است که در نتیجه  آن اختیار هر فرد 

با اختیار دیگران جمع می شود«.
اگ��ر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم، 
می توان گفت، عدالت مجموعه قواعدی است 
که اشخاص برحسب نیازهای خود و در نتیجه  
قرارداد اجتماعی به  وج��ود آورده اند و هدفی 
جز هماهنگ س��اختن آزادی انسان ها ندارد و 
تا جایی می ت��وان آن را محدود کرد که برای 
تامین آزادی دیگران الزم اس��ت. پس در این 
جامعه، عدالت جز برابری و تناس��ب س��ود و 

زیان ناشی از معامالت نیست.
عدالت به مفهومی که »ارسطو« و دیگران 
گفته اند، »عدالت معاوضی« اس��ت. در اعمال 
حقوق��ی، آن چه دو ط��رف اراده کنند عادالنه 
است. حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت 
محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع 
ش��وند، عدالت خودبه خود رعایت می ش��ود و 

جایی برای شکایت باقی نمی ماند.
۴- برای تنظیم روابط انس��ان ها در جوامع 
بش��ری، حق��وق، برای ه��ر فرد و ی��ا گروهی 
امتیازات��ی را در براب��ر دیگ��ران به رس��میت 
می شناس��د و از این طریق توانمندی آن ها را 
در مقابل نق��ض حقوق آن ها افزایش می دهد. 
ای��ن امتیاز و توانایی را حق می نامند که جمع 
آن حقوق اس��ت و حق��وق فردی نی��ز گفته 

می شود.
حق حی��ات، حق مالکیت، ح��ق آزادی و 
ش��غل و حق ازدواج به اعتبار معنی اخیر قابل 
درک بوده که گاه با عنوان حقوق بش��ر مورد 
حمایت قرار می گیرد. ول��ی واژه ی حقوق، به 
معنی نخس��ت، همیشه با ترکیب جمع به کار 
می رود و برای نش��ان دادن مجموع نظام ها و 
قوانینی اس��ت، که بر آح��اد افراد یک جامعه، 
نظ��ارت دارد. مانن��د حقوق اساس��ی، حقوق 

مدنی، حقوق بین الملل و غیره.
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د پښتنې شاعرې شعر 
د حیا په قید کې
پاکیزه ارزو

ش��اعره د ارګ په انګړ کې د ولس��مرش او 

لس��ګونو  فرهنګیان��و مخک��ې  میکروف��ون ته 

ودرېده او په ښایسته انداز یې نظم دکلمه کړ. 

هغ��ې د وطن د بیرغ رنګون��ه د مینې په رنګ 

ورنګول.

د نظ��م ویډیو په ټولنیزو رس��نیو کې خپره 

شوه او  د ویډیو په لیدو نقادانو خپل نقد رشوع 

کړ. یوه وویل، ښ��ه نظم دی بل وویل ښ��ه نه 

دی.  یوه ورته ش��اباس وویل، بل ورته س��پکې 

ورکړې او  آن یوه داس��ې هم وویل، دا ش��عر و 

که لوڅ فلم.

کله چې هم د یوې پښتنې شاعرې شعري 

ټولګ��ه چاپ يش، په لیکل ش��ویو رسیزو کې 

حتمن لیکوال یا لیکوالې دا خربه خامخا کړې 

وي، چې ش��اعرې په ش��عرونو کې پښتنه حیا 

ده او ش��اعرې خپل پښ��تني خاصیت ساتلی 

او داس��ې نورې خربې چې غواړي ش��اعره په 

پښتنه حیا کې قیده کړې او هغه راتلونکې ته 

په شعر کې له دغه قیده ځان خالص نه کړي 

او هغه څه چې دا یې غواړي ووایي د پښ��تنې 

حیا په قید کې بند کړي.

اکرثه وخت له شاعرانو رسه په مرکو کې یوه 

پوښتنه کېږي. مینه دې کړې؟ ځواب کې هو 

خامخا وي ځکه بې مینې انسان د ژوند تصور 

هم نيش کوالی که فردي مینه وي یا  د مینې 

بل رنګ. دا پوښ��تنه نارینه شاعران په جرات 

ځوابوي خو ش��اعرانې ال  د مخه وایي له ما دا 

پوښ��تنه و نه کړې ځک��ه هغه پوهېږي د دغې 

پوښ��تنې ځواب د هغې ش��خصیت ته څومره 

زیان رسوالی يش او د هغې په هلکه رنګارنګ 

ش��کونه او وسوسې زېږوي. شاعره هم د مینې  

پ��ه هکله د نظر د اظهار ح��ق هومره لري لکه 

شاعر ، خو شاعره په دې پوهېږي چې دا ځواب 

دې ته رسخوږی پیدا کوي. ښایي پښتنه حیا 

یې یو دلی��ل وي مګر د حیا ت��ر څنګ هغه د 

خپلې ټولنې له برداشته هم خربه وي ځکه نه 

غواړي داسې پوښتنه ترې ويش. همداسې په 

شعر کې همدغه شاعرانې په ځینو احساساتو 

پښ��ه ږدي او نه يش کوالی  هغسې یې انځور 

ک��ړي، چ��ې دې محس��وس ک��ړي او  اک��رثه 

شاعرانې خپل احساس��ات  او د شعر  لفظونه 

سانسوروي.

پښتنه حیا

لوپټه مي د حیا ده فکر وکړه

 چي  له رسه ښکته کته نيش پښتنه یم

په ټولیزه ټوګه هر انسان که ښځه وي یا نر 

د حیا صفت لري او د حیا صفت یوازې ښ��ځو 
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ته ځانګړی کول ناسم دی، ځکه که ښځه حیا 

ل��ري او هومره حیا نارین��ه  هم لري او هر هغه 

څه چې ښ��ځه یې حیا ګڼ��ي نارینه وو ته هم 

حیا ده او که چیرې د حیا صفت له انسانه لرې 

يش هغه بې حیا کېږي او د بې حیایي رشم نر 

او ښځې دواړو ته رشم دی.  حیا یو صفت دی 

او د اس��الم مقدس دین کې د ایامن جز ګڼل 

شوی چې دواړه جنس��ه یې باید ولري. حیا د 

انسان د شخصیت ش��خيص ځانګړنه ده، خو 

پښ��تنه شاعره تل خپل شعر د حیا په قید کې 

راويل او همدارنګه دا هڅه  کوي چې دغه قید 

په خپلو ش��عرونو کې هم یاد کړي، خو د شعر 

پ��ه  ژبه حیا انځورول غواړي. که دې ش��اعرې 

ش��اعري ټوله د حیا په قید کې رايش شاعري 

بې رنګه کوي او لکه دا لنډۍ ننۍ شاعرې هم 

نه غواړي خپل احساس��ات د رسوایي تر حده 

ورسوي.

مینه دې پټه زړه کې ساتم

زه پښتنه یم پښتو نه رسوا کومه

کره کتنه او کره کتونکي

کله چې پښ��تنې شاعرې په شعري ټولګه 

مخکتن��ه کېږي او یا کومه لیکنه وي، داس��ې 

ش��کایت کېږي، چې پښ��تنې ش��اعرې سمه 

شاعري نيش کوالی او یا هم خپل درد سم نه 

يش بیان��والی. کره کتونکي پ��ه د ې باور دي 

چې پښتنې مېرمنې په ژوند کې له سختو رسه 

الس ګریوان دي او  پښتنې باندې د ژوند جرب 

ډې��ر دی، خو دوی نه يش کوالی خپل دردونه 

او محرومیتونه چې دوی لري هغس��ې په شعر 

کې انځور کړي.

دا خ��ربه د تامل وړ ده، چې پښ��تنې باید 

ل��ه درده او محرومیته فریاد وکړي او ش��عر یې 

ت��ل له درده او محرومیت��ه ډک وي، ځکه زموږ 

نقادان پوهېږي چې پښ��تنې ژوند له همدغو 

دو ش��یان جوړ دی درد او محرمیت او د مینې  

د کلمې ځای پکې نش��ته او کله داس��ې کوم 

څه وي هغه باید په پښ��تنه حیا کې ونغاړي او 

که داسې و نه کړي بیا یو ډول سپین سرتګې 

ورته ویل کېږي، چې داس��ې انتقادونه د پورته 

یاد شوي نظم په ش��اعرې هم وشول. ځینو د 

شعر رسه د هغې په انداز او جامو هم اعرتاض 

وکړ او  ویې ویل ش��عر ښه و، خو دا لکه پښتنه 

داس��ې نه ښکارېده او ښه به و چې ټیکری یې 

لږ ورټول کړی وای.

اس��تاد نجیب منلی تل د ښځو پر شعرونو 

نیوکه کوي او وایي، چې پښ��تنې ش��اعرې ته 

په دې خاطر چې هغه پښ��تنه ی��ا محرومه ده 

مراعات مه ورکوئ او  د نیمګړې شاعرۍ لپاره 

یې مه هڅوئ، بلکې دا واضح ووایئ، چې هرن 

مراعات نه لري او که پښتنه شاعري کوي پکار 

ده س��مه خیايل ش��اعري دې وکړي. استاد د 

بهیرینو ښځینه شاعرانو مثالونه راوړي او وایي 

چې پښتنې هم باید داسې شاعري وکړي چې 

نړیوالو ښ��ځینه شاعرانو رسه س��یالې يش. د 

استاد منيل دا نیوکه سمه ده او هم یې وړاندیز 

سم دی چې پښتنې شاعرانې دې سمه خیايل 

ش��اعري وکړي او هغه مراع��ات  چې د محروم 

وايل لپاره یې اخيل بې رنګه ش��اعري ته ښه و 

نه ویل يش.

خو، پښتنې ش��اعرې وایي د یوې پښتنې 

لید او ماح��ول د یوې بهرنۍ ش��اعرې له لید 

او محی��ط رسه ډېر توپیر لري. ایا پښ��تنې ته 

هغسې درناوۍ، مینه ، عاطفه، انسانیت او نور 

څه ورکول کېږي چې یوې بهرنۍ لیکوالې ته 

ورکړل ش��وي؟ ایا پښتنه ش��اعره د یوه داسې 

احس��اس چې ن��وم یې مینه ده هغس��ې چې 

بهرنۍ لیکواله یې په زغرده نوم اخيل اخیستی 

يش که نه ؟ ایا پښ��تنه په زرغ��رده ویلی يش 

چې میینه ده  او لکه  فروغ یا بله نړیواله شاعره 

مینه لیکونه ولیکي یا د پروین ش��اکر غوندې 

د ښ��ځینه احس��اس بیان وکړي و لکه غاده د 

ازادۍ پ��رواز وک��ړي، ایا پښ��تنې ش��اعرې ته 

داس��ې ټولنه ش��ته چې  د هغې هر احساس 

ومنل يش او درک یې کړي؟

 د دې ټول��و ای��ا ځواب ت��ه دوی دا ځواب 

ورکوي، چې نیمه ټولن��ه ال دې ته تیاره نه ده 

چې د ښ��ځې ذات ته انس��اين مق��ام ورکړي 

شعر ویل ورته کفر ښکاري او که لږه لکه فروغ 

فرخزاد داس��ې ش��وه بیا یې ش��عر لوڅ شو او 

پښتنه پاتې نه شوه.

ځیني پښتنې ش��اعرانې د دې لپاره چې 

ش��عر ولوستل يش ځني وخت پښتو او پښتنه 

حیا ډېره په ش��عر کې راوړي او هغې د ش��عر 

مینه وال چې ش��اعره یې د پښتو په قید  کې 

راويل هغې ته داد ورکوي.

هغه ش��اعره چې د پښ��تنې قید د مقیدو 

لپاره ش��اعري کوي هغه پ��ه دې هم پوهېږي 

چې ش��عر د قی��د ژبه نه ده، خ��و هغه مجبوره 

ده چې په قید کې ش��اعري وکړي هغه په دې 

پوهېږي، چې پښ��تنې داسې لنډۍ هم ویيل 

چې د ښځینه احساس په بیان کې نه د فروغ، 

پروین او نه هم کومه بله شاعره سیايل کوالی 

شې.

ته تر خروړي سپي راتېر شه

تر دې ماللې خولې به زه در تېره شمه

د شعر ژبه خالصه ده مګر پوچه نه ده

. شعر هغه تصورات ،احساسات، عاطفه او 

خیال دی چې د انس��انانو ژوند پرې څرخي او 

په انځورولو یې د واقعي ژوند پله پرې ګرځي. 

که د انسان د فطرت تقاضا وي او خپلو الفاظو 

ته د شعر رنګینې ورکوالی يش لیکي یې. خو 

د  دغو احساس��اتو او تصوراتو په اظهار کې د 

ه��رن رنګ اړین دی. هره منظومه جمله ش��عر 

نه دی، هره س��پینه خربه پوچ الفاظ هم شعر 

نه دی. ش��عر د خیال، عاطفې او احس��اس د 

بیان تر ټولو اغېزمنه وسیله ده، چې په خوږه او 

اهنګینه ژبه د دغه هرن بیان ژر په زړونو اغیزه 

کوي او  حیاناکو او مینه ییزو شېبو د ترسیمولو 

خوراه لوړه مرجعه شعر دی.

توپیرونه

ای��ران، افغانس��تان او پاکس��تان  یوه، یوه 

يروی��ن لري، پروین اعتصامم��ي، پروین مالل 

او پروی��ن ش��اکر چ��ې درې واړه په ش��عر کې 

د ښ��ځینه احس��اس د بیان ښ��ه مظهر ګڼل 

کېږي، خو زموږ د پروین شهرت ښایي تر هغه 

هېوادون��و نه وي تللی، چې د هغو ی د  پروین 

ش��هرت تر موږه رارسېدلی او علت یې دا دی، 

هغ��ه پروین ګانې د خیال پ��ه اظهار کې زموږ 

پاتې په 52 مخ کې

استاد نجیب منلی تل د ښځو 
پر شعرونو نیوکه کوي او 

وایي، چې پښتنې شاعرې ته 
په دې خاطر چې هغه پښتنه 

یا محرومه ده مراعات 
مه ورکوئ او  د نیمګړې 

شاعرۍ لپاره یې مه هڅوئ، 
بلکې دا واضح ووایئ، 

چې هرن مراعات نه لري 
او که پښتنه شاعري کوي 
پکار ده سمه خیايل شاعري 
دې وکړي. استاد د بهیرینو 
ښځینه شاعرانو مثالونه 
راوړي او وایي چې پښتنې 
هم باید داسې شاعري وکړي 
چې نړیوالو ښځینه شاعرانو 
رسه سیالې يش.
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نقش جندر 
در بهبود خشیدن 
زندگی فامیلی

محمد ابو االحرار »رامزپور« 
استاد اسبق پوهنتون کابل، عضو مسلکی بخش حقوق بشر 
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان 

چکیده
بحث جندر )برابری جنس��یتی( امروزه در 
 مباحث جامعه شناختی  دارای اهمیت بسزایی 
اس��ت. آینده پیشرفت و توسعه جوامع انسانی 
به ویژه کشورهای در حال توسعه و عقب مانده 
به ترویج و ارتقای آن بس��تگی دارد. تس��اوی 
جنس��یتی بیانگر نقش هایی اس��ت که زنان و 
م��ردان در کن��ار هم در ام��ور مختلف حیات 
اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاس��ت، فرهنگ و 
هنر می توانند ایفا کنند و این نقش ها همواره 

تحول و تغییر می یابند. 
از آن ج��ا که مبدأ اساس��ی تکامل جامعه، 
 خان��واده و فامیل اس��ت، مطالعه بحث جندر 
و تس��اوی جنس��یتی در کانون خان��واده این 
را می رساند که  اس��تمرار حفظ و موجودیت 
عرف و رس��وم ناپسند بومی در جوامع سنتی، 
به کان��ون خانواده ها  صدمه می زند و می تواند 
باعث رکود  و توقف انکش��اف مثبت آن شود. 

ه��رگاه به هر میزانی که کان��ون خانواده آماده 
ب��رای پذیرش موازین جن��در گردد، به همان 
اندازه می تواند س��بب ایجاد فضای مناس��ب 

برای پیشرفت مادی و معنوی شود. 
مالحظه اصول مشترک و بنیادین کلی در 
تعاریف جندر میان دانشمندان و دیدگاه های 
س��ازمان های معتب��ر بین الملل��ی و نیز نکات 
مش��ترک در تعاریف خانواده این را می رساند 
که نمی توان از مشترکات واحد جوامع انسانی 
در جه��ان چشم پوش��ی ک��رد و همین وجوه 
مشترک جوامع انسانی اند که راهگشای ترویج 
و توسعه موازین مشترک و مفید مانند جندر 
یا تساوی جنس��یتی می گردند، که در نهایت 
دورنمای مثبتی را برای توس��عه و پیش��رفت 

بشریت برای جهانیان نوید می دهد. 
بحث جندر یا تس��اوی جنس��یتی این را 
می رس��اند که با وجود مشابهت های زیاد این 
بحث با مباحث داد خواهی حقوق زنان، بحث 

جن��در دنبال متحول س��اختن نقش زنان در 
جامعه اس��ت و تنها به داد خواهی برای احقاق 

حقوق زنان اکتفا نمی کند.

مقدمه 
بح��ث جن��در ی��ا داعی��ه گذار به س��وی 
جامعه ای که تس��اوی فرصت ه��ای اجتماعی، 
اقتص��ادی، سیاس��ی و فرهنگی ب��رای هردو 
جن��س زنان و مردان در آن مس��اعد باش��د، 
یکی از عرصه های مه��م مباحث اجتماعی را 

در جهان امروز مطرح کرده است. 
از آنجایی که خانواده پایه و رکن اساس��ی 
اجتم��اع را   تش��کیل می ده��د، مطالعه  بحث 
جنس��یت در پیوند با حوزه عل��وم مربوط به 
خانواده و جامعه شناسی، این فرصت را میسر 
می س��ازد که به جوانب مختلف این بحث در 
متحول س��ازی کانون خانواده منحیث بس��تر 
پیدایش و ظهور، رش��د و پویایی نوع انس��ان 
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اعم از زن و مرد  توجه بیش��تر صورت گرفته 
اثرات و جوانب متعدد آن که س��ر انجام منتج 
به تغییرات ژرف اجتماعی در راس��تای رشد، 

انکشاف و توسعه خواهد شد، مطالعه گردد. 
قابل یاد آوری است که قبل از مطرح شدن 
بحث جن��در در اوایل ربع دوم قرن بیس��تم، 
مطالع��ه زنان چه در کان��ون خانواده و چه در 
سایر زمینه های اجتماعی تنها از زاویه جنس 
زن بودن آنان بدون در نظر داش��ت نقش های 
و  فرهنگ��ی  سیاس��ی،  اقتص��ادی،  س��ازنده 
اجتماعی زنان در جری��ان تحوالت مربوط به 
دایره اجتماع صورت می پذیرفت؛ در حالی که 
جندر محصول تکامل فرهنگی بوده و ازطرف 
جامع��ه تهداب گ��ذاری ش��ده ک��ه وظای��ف، 
مس��ئولیت ها و نقش های اف��راد جامعه )زن و 
م��رد( را تعیین می کند. عوامل س��ازنده این 
س��اختار ملیت، مذهب، عمر، رسم و رواج ها، 
فرهنگ و عنعنات می باشد. نگرش عدالت محور 
و تحول گرایانه نسبت به نقش زنان که ویژگی 
پویای��ی و تحول پذی��ری نقش ه��ای آنان در 
عرصه های مختلف اجتماع را می رس��اند ما را 
وا م��ی دارد که به مطالعه علمی زنان در کانون 
خانواده، جایی که زن متمم مدیریت و رهبری 
مرد در امور آن ش��ناخته ش��ده است و شامل 
اعضای دیگ��ر آن اعم از جنس مؤنث و مذکر 

مانند، دختران و پسران اند، دقت کنیم. 
هرچند تا کنون  مقاالت، رس��االت، کتب، 
نشرات، سیمینارها، کارگاه ها و سمپوزیم های 
بی ش��ماری پیرامون جایگاه زن در خانواده از 
زوایای متعدد نگاشته و ارایه شده، اما به نقش 
و اهمیت جندر و تساوی جنسیتی در راستای 
انکشاف، رشد و بهبود خانواده کمتر پرداخته 
ش��ده است. تحول پذیری نقش زنان در کانون 
خانواده پدیده انکار ناپذیری اس��ت که جوامع 
بشری متمدن و پیش��رفته آن را آزموده اند و 
جوامع سنتی و رو به انکشاف در مرحله گذار 
و جریان انکش��اف و تکامل فرهنگی ش��ان آن 
را تجرب��ه می کنند. متحول ش��دن نقش های 
عنعن��وی جندر در چهار چوکات فامیل که در 
زمان های س��ابق تنها مح��دود به کار زنان در 
خانه، سرپرس��تی اطفال، انجام کارهای شاقه 
در مزرع��ه، پرورش، تغذی��ه و تربیت فرزندان 
توس��ط زنان خانواده مح��دود می گردید و در 
جوامع عقب مانده وس��نتی دسترس��ی زنان و 
دختران خان��واده را به آموزش و پرورش، کار 
خارج از منزل، دسترس��ی ب��ه عدالت، حقوق 
سیاس��ی و مدنی، اقتصادی و فرهنگی ش��ان 
نفی می کرد، دیگر در حال تحول و تغییر قرار 
گرفته، جریان ای��ن تغییر خانواده را از حالت 
ی��خ زده، جام��د و غیرفعال خارج س��اخته به 

عنصر و رکن فعال جامعه رهنمایی می کند. 
در این مقاله س��عی به عمل آمده است تا 

در روش��نی منابع علمی موجود در زمینه و با 
تکی��ه بر روش تحقیق کتابخانه ای به فلس��فه 
وج��ودی و جایگاه وزین خان��واده در جامعه ، 
ابع��اد اجتماع��ی، روان ش��ناختی و حقوق��ی 
آن توأم ب��ا نقش زن در فامی��ل و پیامدها ی 
فراهم سازی فرصت های مساوی برای اعضای 
اناث و ذکور فامیل که منتج بر دس��تاوردهای 
مزید اجتماعی، اقتصادی و گس��ترش فضای 
هم��کاری و پیش��رفت در خان��واده می گردد 
تم��اس حاصل ش��ده روی هریک از مس��ایل 
از منظ��ر ع��رف، عنعن��ات، نظری��ات علمی 
دانش��مندان، جوانب دینی و حقوقی آن ها تا 
جایی که محدودیت این مقاله اجازه دهد بحث 

صورت گیرد.

موضوعات عمده این مقاله:
۱. تعاریف و دیدگاه ه��ای علمی جندر از 
منظ��ر برخی س��از مان های مه��م بین المللی 
ودانش��مندان عل��وم اجتماعی، دی��دگاه دین 
اس��الم، جنس��یت و تحول پذی��ری نقش های 
زن��ان، چالش های تحول پذیری جنس��یت در 
روی کرده��ای محافظه گرایان��ه و متک��ی ب��ر 

عنعنات و رسوم؛
عل��وم  منظ��ر  از  )فامی��ل(  خان��واده   .۲
اجتماعی، دین اسالم، جایگاه زن در خانواده، 
اص��ل مش��ارکت زن و مرد مبتن��ی بر حقوق 
مشترک در پیشبرد امور خانواده، دیدگاه دین 

اسالم و قوانین نافذه کشور در زمینه. 
در نتیج��ه ت��الش ص��ورت گرفته اس��ت 
تا س��وال هایی چون این که آی��ا تکیه بر اصل 
تساوی جنسیت تا چه حد می تواند با اصول و 
ارزش های دینی و اجتماعی موجود جامعه در 
متحول سازی بهبود امور خانواده مؤثر باشد؟ و 
این که چگونه می توان بر دشواری هایی موجود 
در این راس��تا که عمدتاً ناشی از برداشت ها و 
تفاسیر نادرس��ت از آموزه های دینی، عرف و 
عنعنات ناپسند سرچشمه می گیرد فایق آمد؟ 

پاسخ هایی دریافت و ارائه گردد. 

جن�در )تس�اوی جنس�یت( از منظر 
و  بین الملل�ی  ب�زرگ  س�ازمان های 

دانشمندان: 
یونیسیف  تساوی جنسیتی زنان را چنین 
تعریف می کند: »تس��اوی جنسیتی عبارت از 
بهره مندی زنان و مردان و دختران و پس��ران 
از حق��وق، مناب��ع، فرصت ه��ا و حمایت های 
 UNICEF Glossary (۱».برابر می باش��د

)A-Z
صن��دوق جمعیت س��ازمان مل��ل متحد 
تساوی جنس��یتی را چنین خالصه می سازد: 
»تس��اوی جنس��یت یک��ی از حقوق بش��ری 
بوده که به اس��اس آن زنان مستحق شناخته 

می ش��وند تا با آزادی و وق��ار زندگی نمایند. 
تساوی جنسیت هم چنان پیش شرط انکشاف 
و کاهش فقر است که زنان را در حفظ الصحه 
و ثمربخشی خانواده و اجتماع انسانی توانمند 
می س��ازد و دورنم��ای نس��ل آین��ده را ارتقا 

)UNFPA( ۲».می بخشد
س��ازمان جهانی صحت وابسته به سازمان 
ملل متحد تس��اوی جنسیتی در بخش صحی 

را چنین بیان می دارد: 
»این مس��ئله بر می گردد به  مناسب بودن 
پرو س��ه ای برای زنان و م��ردان که هدف آن 
کاه��ش ع��دم مس��اوات غیرعادالن��ه و قابل 
اجتن��اب می��ان زن��ان و م��ردان در وضعیت 
صحی، دسترس��ی به خدمات و همکاری آنان 

))۳WHO». با پرسونل صحی است
کنوانس��یون های حقوق مدنی، سیاس��ی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی س��ازمان ملل 
متحد مصوب س��ال ۱۹۶۶ نیز به فراهم سازی 
زمینه های تساوی جنسیتی توسط دولت های 
عضو این میثاق ه��ای بین المللی اذعان دارند 
چنانچه کنوانس��یون حقوق مدنی و سیاس��ی 
در ماده س��وم این کنوانس��یون به بهره مندی 
تم��ام جنس��یت ها از تمام حق��وق مندرج در 
ای��ن کنوانس��یون پرداخت��ه اس��ت )رامزپور، 

ص،۱۳۳(.
هم چنین محتوای کلی کنوانس��یون محو 
کلیه اش��کال تبعیض علیه زنان مصوب سال 
۱۸ دس��امبر ۱۹۷۹  مجمع عمومی س��ازمان 
ملل متحد بر ضرورت تس��اوی و برابری زنان 
و مردان در همه ش��ئون زندگی استوار است 

)همان اثر، ص۲۲۹(.

صندوق جمعیت سازمان 
ملل متحد تساوی جنسیتی 
را چنین خالصه می سازد: 
»تساوی جنسیت یکی از 
حقوق بشری بوده که به 
اساس آن زنان مستحق 

شناخته می شوند تا 
با آزادی و وقار زندگی 
نمایند. تساوی جنسیت 
هم چنان پیش شرط 
انکشاف و کاهش فقر است 
که زنان را در حفظ الصحه 
و ثمربخشی خانواده و 
اجتماع انسانی توانمند 
می سازد و دورنمای نسل 
آینده را ارتقا می بخشد.«
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دیدگاه اس�الم پیرامون بحث تساوی 
جنسیتی

چنانچه از مطالعه نصوص و مراجع معتبر 
فقه��ی بر می آید دیدگاه کلی اس��الم در مورد 
تفاوت جنس زن با مرد بر گرفته از تفاوت های 
خلقت��ی و ویژگی های فطری آن ها اس��ت که 
خدوان��د متعال درخلقت زن و م��رد آن ها را 
لحاظ داشته است، مانند ویژگی تولد طفل که 
خاصه خلقت زن اس��ت. در حالی که با تاسی 
وا َولِلنَِّس��اِء  ااْکَتَس��بُ به آیه »لِلرَِّجال ِنَِصیبٌ ِممَّ
َ ِمْن َفْضلِِه إِنَّ  ااْکَتَس��ْبنَ َواْس��َألُوااهللَّ نَِصیبٌ ِممَّ
ٍء َعلِیًما« یعن��ی مردان را از  َ َکان َبُِکلَِّش��يْ اهللَّ
آنچه کسب می کنند بهره ای است و زنان را از 
آنچه کسب می کنند بهره ای«.۴خطاب شارع 
نس��بت به ادا کردن س��ایر واجب��ات و احکام 
دینی متوجه زن و مرد هردو بوده و اس��تقالل  
ف��ردی زن همانند اس��تقاللیت فردی مرد در 
بس��ا از امور متعلق به اجتماع ثابت می باش��د 
که از جمله می توان به تس��اوی حقوقی زن و 
مرد در حق  انتخاب زوج و زوجه مطابق میل 
و رضایت، انجام عق��ود و تصرفات مالی بطور 
منفردانه  یا شراکت با دیگران، حق سهم گیری 
در اداره و تشبثات، حق مشترک در پرورش و 
تعلیم اوالد، حق دسترس��ی به عدالت و قضاء، 
حق انحالل و فس��خ رابطه زوجیت بنا برعلل 
موج��ه در چ��وکات، حق طالق ب��رای مرد و 
حق مطالبه، تفریق و خلع از س��وی زن، حق 
آموزش و تعلیم، حق کار و حق آزادی بیان و 

اعتراض را یاد آوری کرد. 
با وجود این که ش��ریعت اس��المی شوهر 

را مکل��ف به تأمین نفقه خانم کرده اس��ت اما 
داش��تن صالحیت کامل والیت مالی زن برای 
خ��ود زن یکی از مواصفات واالی دین مقدس 
اسالم است که حق تشبث مالی زن را در امور 

اقتصادی به رسمیت شناخته است.

تس�اوی جنس�یت در برداش�ت های 
سنتی و عنعنوی

عرف، تعام��ل، عنعنات و رس��م و رواج ها 
عب��ارت از رویه هایی اند ک��ه از طرف مردم در 
ط��ول زم��ان و در مکان های معی��ن به طور 
مکرر ب��ه کار گرفته ش��ده اند و ب��ه اصطالح 
حیثی��ت قواعد نانوش��ته ش��ده را در جوامع 
اح��راز کرده ان��د. ای��ن رس��وم و عنعنات در 
بس��ا موارد با حق��وق ذاتی و بش��ری و حتی 
ب��ا موازین قانوناً پذیرفته ش��ده برای زنان در 
تناقض قرار دارن��د. تحقیقات نهادهای حقوق 
بش��ری ط��ی س��ال های اخیر از این رس��م و 
رواج ها به عنوان رسوم و عنعنات زجر دهنده 
ی��اد کرده اند که ش��امل ازدواج های بدل، زیر 
س��ن، جبری، عدم اجازت دادن برای ازدواج 
زنان بیوه خارج از محدوده اقوام ش��وهر، عدم 
مجاز دانس��تن مراجعه زنان به مراجع عدلی و 
قضایی، عدم دسترس��ی زنان به حق تعلیم و 
کار بیرون از من��زل وغیره را می توان نام برد. 
متأس��فانه پایین بودن س��طح تعلیم و دانش، 
نفوذ حلق��ات عقب گرا و ش��دیداً محافظه کار 
دین��ی، تعبیرهای نادرس��ت از حقوق زنان و 
بحث  تساوی جنسیت، در جوامع عقب مانده 
باعث آن شده است تا دیدگاه عوام و مردم که 
به دور از ش��هرها در قریه ها و قصبات زندگی 
دارند نس��بت ب��ه آن بد بینانه باش��د. این امر 
س��بب شده اس��ت تا مردم در چنین جاهایی 
ب خالف آموزه های حقیقی دینی، همواره در 
پی حفظ استمرار اقتدار مردان بر زنان باشند 
و از فراهم س��ازی فرصت ه��ا و زمینه های پویا 
برای توانمند سازی نقش زنان در کنار مردان 
ابا ورزند. از همین جا س��ت که ما هنوز هم در 
کش��ور ما ش��اهد محرومیت صده��ا هزار زن 
و دخت��ر اعم از ک��ودکان، نوجوانان و جوانان 
از تحصی��ل، کار و مش��ارکت در زندگی عامه 

استیم. 
طوری که از مطالعه تعاریف و دیدگاه های 
فوق بر می آید جندر یا تساوی جنسیتی دنبال 
پیاده کردن نگرش همسان نسبت به زن و مرد 
در اجتماع اس��ت تا با فراهم سازی زمینه های 
الزم و مش��ارکت دادن زن��ان در عرصه ه��ای 
مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی پیشرفت و تکامل جامعه تسریع یافته 
یک جامعه مرفه مشارکتی که در آن حقوق و 
آزادی های مش��روع زنان و مردان تأمین شده 

باشد عرض اندام کند. 

فامیل)خانواده( از دیدگاه دانشمندان 
خان��واده به مثابه اصلی ترین پایگاه رش��د 
و شکوفایی ش��خصیت و پرورش مهارت های 
اجتماعی کودکان و نوجوانان  مانند حلقه اتصال 
اجتماع را با هم وصل می کند و اساس��ی ترین 
سهم را در سالمت و اعتالی جوامع بشری به 

عهده دارد. )امیرحسینی،۱۳۸۴،ص۴(
برخی معتقدن��د که »خانواده نخس��تین 
نه��اد عمومی و جهانی اس��ت که ب��رای رفع 
نیازمندی های حیاتی و عاطفی انسان و بقای 
جامعه ضرور است، یا به عبارت دیگر خانواده 
کوچکتری��ن واح��د زندگی اجتماعی اس��ت 
که بر اس��اس پیوندهای خونی اس��توار بوده 
که س��اده ترین ش��کل آن زن و شوهر بوده و 
ب��ا موجودیت طفل رون��ق می گیرد به همین 
ترتی��ب خان��واده را رکن طبیعی و اساس��ی 
اجتماع و نخستین مکتب و مهد اصلی تربیت 
انسان می دانند. عده ای دیگر معتقدند خانواده 
عامل انتقال فرهنگ، تمدن، اداب و سنن بوده 
اهمیت آن دایمی اس��ت.« )می��رزاد، ۱۳۹۰، 

ص، ۶۱(.
جمع��ی معتقدن��د که »خان��واده در لغت 
به معن��ی اهل خانه که عب��ارت از زن و مرد 
و فرزندان می باش��د و در اصط��الح جماعتی 
از واحد اجتماعی می باش��د که پ��در، مادر و 
فرزندان ش��امل آن ب��وده و زیربنای جامعه را 
تشکیل می دهند« )اسالم و خانواده، ۱۳۸۸، 

ص۱۵ (.
قانون اساسی افغانستان خانواده را چنین 
تعریف می کند: »خانواده رکن اساسی جامعه 
را تش��کیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار 
دارد. دولت به منظور تأمین سالمت جسمی و 
روحی خان��واده، باالخص طفل و مادر، تربیت 
اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام 
دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ می کند« 

) قانون اساسی افغانستان، ماده ۵۴ (.
قانون مدنی افغانس��تان خانواده را چنین 
تعری��ف می کند: »فامیل انس��ان متش��کل از 
اقاربی اس��ت که توس��ط یک اصل مشترک با 
هم جمع ش��ده باش��ند« ) قانون مدنی ، ماده 

.)۵۶
اعالمیه جهانی حقوق بشر از جمله اسناد 
بین المللی است که در آن کلمه خانواده ۶ بار 

تکرار شده است. )رامزپور، ۱۳۸۱، ص ۳۳( .
چنانچ��ه از مطالع��ه تعاری��ف خان��واده و 
موضع گی��ری اس��ناد بین المللی حقوق بش��ر 
و قوانین مل��ی درباره آن بر می آی��د، خانواده 
عبارت از همان کانون اساس��ی اجتماع است 
ک��ه از ی��ک  اصل مش��ترک منش��أ گرفته و 
متش��کل از اعض��ای ذکور و ان��اث بوده نقش 
کلیدی را در تسلسل و حفظ روابط اجتماعی، 

جندر یا تساوی جنسیتی 
دنبال پیاده کردن نگرش 

همسان نسبت به زن و 
مرد در اجتماع است تا با 

فراهم سازی زمینه های الزم 
و مشارکت دادن زنان در 

عرصه های مختلف
حیات اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی 
پیشرفت و تکامل جامعه 
تسریع یافته یک جامعه 
مرفه مشارکتی که در آن 
حقوق و آزادی های مشروع 
زنان و مردان تأمین شده 
باشد عرض اندام کند. 
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فرهنگی و پویایی جامعه بشری بازی می کند. 
مش��ارکت و نقش های که اعض��ای فامیل در 
خانواده بازی می کنند بدون شک الهام گرفته 
از ویژگی های فرهنگی و خانوادگی هر خانواده 
بوده و در رابط��ه تنگاتنگ با تحوالت محیط 

قرار می گیرد. 
می��زان موفقی��ت و رش��د ی��ک خانواده 
بس��تگی به س��طح آموزش، رعایت بهداشت، 
نظم پذی��ری، تح��رک، انعطاف پذی��ری، فعال 
بودن و س��هم گیری اعضای آن در اداره و نظم 
و نسق دادن امور دارد. به هر اندازه ای که سطح 
همکاری و پذیرش نقش های س��ازنده و مؤثر 
بدون در نظر داش��ت تبعیض و تعصب بومی و 
س��نتی در داخل یک خانواده می باشد، میزان 
پویایی و رشد خانواده و در نتیجه موفقیت آن 
در جامع��ه  ارتقا می یاب��د. خانواده هایی که در 
آن تعصب و تبعیض جنسیتی میان اعضایش 
حاکم باشد، مجال پیشرفت را نیافته منحیث 
عنصر فعال اجتماع ش��ناخته نمی ش��وند. به 
عنوان مثال هرگاه دو خانواده را در نظر بگیریم 
که یکی باور به تساوی حقوق و فرصت ها برای 
اعضایش دارد و فضای آموزش و تعلیم را برای 
همه اعضای خود فراهم کرده اس��ت، مردان و 
زنانش به کارهای بیرون خانه اش��تغال دارند، 
از مطالع��ه کتب و رهنمودهای علمی در ارتقا 
و بهب��ود حفظ الصح��ه و تربیت و آس��ایش 
کود کان شان اس��تفاده می کنند و از تعلیمات 
بلند  مدنی مس��تفید می شوند با خانواده ای که 
مج��ال آموزش را از اعضای اناث خود س��لب 
کرده، دسترسی به معلو مات و رسانه را برای 
آن ها محدود س��اخته و فضای دسترس��ی به 
تعلیمات مدنی را محدود را گردانیده باش��د، 
بدون ش��ک که خانواده اولی آینده درخشانی 
را نسبت به خانواده دومی برای خود تضمین 
کرده اس��ت که این خود ی��ک نمونه زنده از 
رعایت تساوی جنسیتی و عدم رعایت آن را با 

پس منظر تاریک و مبهم می رساند. 

نتیجه گیری
چنانچه از محتوای مباحث فوق بر می آید، 
رعایت موازین تس��اوی جنسیتی یا جندر در 
چهار چ��وکات خانواده منافات��ی با ارزش های 
متعالی دین اس��الم ندارد، زی��را زن و مرد از 
دی��دگاه ق��رآن و ارزش ه��ای اس��المی برای 
حص��ول مکان��ت و جای��گاه الزم در دنی��ا و 
آخرت  مأمور اند. در فراهم سازی فضای درونی 
مناسب برای رشد و اعتالی شخصیت هر فرد 
که آزادنه بتواند در کنار همدیگر بدون تعصب 
و تبعیض جنسیتی به کسب آموزش و تعلیم، 
مهارت های فنی و مس��لکی  نایل گردیده و با 
ایفای نقش مثبت در حیات اجتماع در رش��د 
و توس��عه خانواده، جامعه و سر انجام مملکت 

سهیم گردند. 
از البالی مطالب یاد شده به وضاحت درک 
ش��د که خان��واده خوش��بخت آن خانوادهای 
اس��ت که تعصب جنس��یتی را کنار گذاشته 
و فضای هم��کاری را ترویج کن��د. هم چنین 
واضح شد که اس��ناد حقوق بشر بین المللی و 
قوانین ملی کش��ور م��ا در تناقض و ضدیت با 
تعادل و تس��اوی جنس��یتی قرار نداشته بلکه 
ب��ه پیروی از این دس��اتیر حقوقی در س��طح 
ملی، منطقه ای و بین المللی خواهیم توانست 
خانواده های محترم و فعال را داشته باشیم که 
آن ها خواهند توانس��ت دورنمای کاهش فقر، 
بدبختی و خش��ونت را برای م��ردم ما متبلور 

سازند. 

پیشنهادها
- از آن جا  که بحث تساوی جنسیتی هنوز 
برای جامع��ه علمی و اکادمیک، جامعه مدنی 
و نهادهای پالیسی س��از دولت افغانستان یک 
موضع نس��بتاً جدید می باشد و بررسی جامع  
تمام ابع��اد آن در هم چو مقاالت کوتاه مقدور 
نیس��ت، توقع می رود تا دست درکاران عرصه 
تحقی��ق و پژوهش بیش��تر از قب��ل در زمینه 
فعال تر ش��ده و ب��ه تحقیقات علمی بیش��تر 

پیرامون آن پرداخته شود. 
افغانس��تان  - نهاده��ای ذی رب��ط دولت 
به ش��مول کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر، 
وزارت زنان، واحد حقوق بش��ر وزارت عدلیه ، 
دیپارتمنت حقوق بش��ر وزارت خارجه دولت 
ج.ا.ا س��عی کنن��د  گزارش ه��ای مفصل��ی را 
همه س��اله درباره پیش��رفت و توسعه تساوی 
جنسیتی در افغانس��تان تهیه کنند و به نشر 
برسانند. این گزارش ها ممد تشویق و همکاری 
نهادهای  دخیل بین المللی برای همکاری های 

بیشتر در زمینه خواهد شد. 

منابع :
- قرآن کریم، سوره : النساء،آیه ۳۲.

- انجمن رهنمای خانواده، )۱۳۸۸(.  اسالم و خانواده .
- امیرحس��ینی، خس��رو، )۱۳۸۲ (. خانواده خوشبخت 

فرزند موفق .  تهران: ناشر عارف کامل
- رامزپور، محمد ابواالح��رار ، )۱۳۸۱ ( . گزیده هایی از 
اس��ناد بین المللی حقوق بشر، کابل :  ش��ورای ترقی خواهان 

ملی .
- میرزاد، میر اکرم ، )۱۳۹۰(. روان شناسی نو جوانان،کابل : 

انتشارات  شمشاد.
- قانون اساسی افغانستان.

- قانون مدنی افغانستان، ج ۱.

پی نوشت  ها:
 https://www.unicef.org/gender/training/

content/resources/Glossary.pdf
 http://www.unfpa.org/gender-equality
 http://www.who.int/gender-equity-rights/

understanding/gender-definition/en/
 سوره النساء ایه ۳۲ 

از صفحه 48

د پښتنې شاعرې شعر

تر پروین ډې��رې ازادې وې او  زما په نظر زموږ 

پروین به یقینآ د احس��اس په بیان کې پښتنه 

مس��له مراعات کړي او ځکه هغه  پوهېده چې 

که هغه لږ ه��م ازاده يش د هغې ټولنه  به بیا 

هغه څنګه برداشت کړي. “دا زما شخيص نظر 

دی د مېرمن پروین مالل دریځ نه دی.”

ما داس��ې ډې��رې مقالې د س��خت دریځو 

لیکوالو لوستې ، چې عادي ښځو ته د حجاب 

او په کور د کور کېناس��تو وړاندیز کوي د دې 

تر څنګ هغه صاحب نظران داسې مقالې هم 

لی��کيل چې د یوې بهرنۍ لیکوالې هغه یاغي 

شاعري یې داسې ستایلې وي لکه دی چې د 

ښځو ټولو حقونو ته درناوی لري. خو د داسې 

اشخاصو ذهنونه یوازې د یوې بهرنۍ شاعرې 

خیاالتو او فکر لپاره ازاد دي.

بحر شعر نقطه ندارد
دا هغ��ه جمل��ه ده چ��ې ما ته زم��ا د دري 

مضمون اس��تاد په اووم ټولګي کې د ازموینې 

په پارچه کې ځکه لیکلې وه، چې ما د ازموینې 

په پارچه کې د  هر ش��عر بیت ته ټکی ایښی و 

او اس��تاد راته پورتنۍ جمله ولیکله. هغه راته 

ویيل وو چې شعر مرصو ته ټکی لکه پوره جمله 

نه ایښ��ودل کېږي ځکه، د ټکي په ایښودلو د 

جملې مفهموم بش��پړېږي، خو د شعر مفهوم 

پ��راخ دی او هغه ټکی نه مني. د خیال د وزرو 

پرواز حد نه لري. شعر هېڅ قید نه مني او شعر 

هغه تصور دی چې مفهوم یې په ټکي پای ته 

نه رسېږي.

زما اس��تاد ل��ه دغو خ��ربو دا  نتیجه اخلو، 

ش��عر قید نه مني هغه که پښ��تنه حیا وي هم 

انځور غواړي او که غریزې، احساس او عاطفه 

هم وي انځورل غواړي او په پښ��تنه حیا مقید 

شعر د شخيص حیا څرګندونه ده. که د فروغ 

فروخزاد، پروین ش��اکر، غاده السامن او هرې 

بلې شاعرې د مینې شپه شعر دی. د شفیقې 

خپلواک��ې د بیرغ تور رنګ  د مینې له ش��پې 

رسه تشبه کول هم شعر دی.

 دا چ��ې، ” بح��ر ش��عر  نقطه ن��دارد ” نو  

پښتنې ش��اعرانې دې شعر له هغه قیده ازاده 

کړي چې دوی یې د حیا په نوم پرې تړيل.

نعیمه غني وایي:

چا تړيل د عشق اوښکو ته بندونه

وایه څوک به له بارانه غېږ تاو کړي
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نقش شادی 
در سالمت
 اجتماعی
قسمت اول
مریم میرحسینی

چکیده
مدرن ش��دن زندگی قابلیت های زیادی به 
انسان بخشیده و موجب شده است که زندگی، 
رفتار و اعمال انسان دگرگون شود. این تغییرات 
فرهنگ و ساختار و سنت های جوامع را دگرگون 
کرده و به آدمی یک قالب جدید بخشیده است. 
گرفتاری های دنیای مدرن انسان امروز را دچار 
مش��کالت زیادی ساخته اس��ت، توجه بیش از 
حد به کار و مس��ایل شغلی، مالی و مادی باعث 
ش��ده اس��ت که زندگی اف��راد از حالت جمعی 
)خانوادگی( خارج شده و به سمت فردیت بگراید 

و این عوارض بی شماری دارد.
در ای��ن وضعیت توصیه ب��ه تغییر الگوهای 
زندگی یگانه نسخه قابل قبول و دوای درد برای 
مبارزه با مش��کالت زندگی اس��ت که شادی و 
نگرش مثبت در آن نقش اساس��ی دارد و اسالم 
نیز آن را به رس��میت شناخته است. اما فقیهان 
مذاهب اسالمی در حکم شرعی برخی از مصادیق 
شادی اختالف داشته و دیدگاه های گوناگونی را 
مطرح کرده اند که با وجود تمام اختالفات فقهی 
نتوانس��ته اند ب��ه طور کلی مصادیق ش��ادی را 

تحریم کنند و به نظر می رسد که بیشتر نظریات 
آن ها ناشی از مباحث فرعی فقهی است که نقش 

زیادی در مبحث اصلی ندارد. 

بخش اول،
کلیات و تعاریف

شادی
شادي مفهومي است کلي که طیف وسیعي 
از مفاهی��م را در ب��ر مي گیرد. در زبان فارس��ي 
شادي، شادماني، سرور، فرح، نشاط و بهجت به 
یک معنا آمده است و شادمان، شادکام و شادمند 
به کسي مي گویند که خوشنود، خوشحال و خرم 
باشد و واژه بّشاش هم به معني شادمان و شاد و 
خرم، عالوه بر خنده رو و خوش رو معني ش��ده 
است که همه این کلمات در مقابل حزن به کار 

رفته است.۱

سرور
یکي از واژه هایي که مي تواند معني شادي را 
برساند »سرور« است. برخي از کتب لغت سرور 
را به معني فرح گرفته اند. البته برخي در تعریف 

س��رور آن را ضد و خالف حزن دانس��ته اند. اما 
راغ��ب در مفردات خود س��رور را به: »ما ینکتم 
م��ن الفرح«: یعني فرح و ش��ادي ک��ه در قلب 
پنهان اس��ت و ظاهر نمي شود، معنا کرده است. 
ولي قاموس آن را به »ش��ادی مکتوم در قلب« 
تعریف کرده است. در این صورت معنای سّر در 
آن ملحوظ است. شرتونی در اقرب الموارد گفته: 
س��رور و فرح و حبور در معن��ی نزدیک بهم اند 
لیکن سرور عبارت است از شادی خالص پوشیده 
در دل. و حبور آنست که اثر آن در بشره صورت 
ظاهر شود و این هر دو در شادی پسندیده به کار 
مي روند. اما فرح آنست که تکّبر و خودبینی آورد 
و لذا مذموم است. سرور و حبور ناشی از قّوه تفکر 
و فرح ناشی از قّوه شهوت است. خداوند در قرآن 
فرح را به معنای ش��ادی به کار برده اس��ت مثل 
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 »...ِ »َفِرَح الُْمَخلَُّفوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل اهللَّ
 »ِ )توبه ۸۱(، »َو یَْوَمِئٍذ یَْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن بَِنْصِر اهللَّ
)س��وره روم/آیه ۴(، »بََقَره َصْفراُء فاقٌِع لَْونُها تَُسرُّ 
النَّاِظِریَن« )سوره بقره/آیه ۶۹(. گاویست زرد پر 
اُهْم نَْضَره َو  رنگ بینندگان را شادمان کند »َو لَقَّ
ُسُروراً« )سوره انسان/آیه ۱۱( نضرۀ طراوت ظاهر 
و س��رور شادی قلب است. یعنی در آنها طراوت 
ظاهر و ش��ادی دل قرار داد. »َو یَْنَقلُِب إِلی  أَْهلِِه 
َمْسُروراً« )سوره انشقاق/آیه ۹( و بسوی کسانش 

شادمان برگردد.۲

فرح
یک��ي دیگر از واژه های��ي که مي تواند معني 
شادي را برساند »فرح« است. لسان العرب، فرح 
را به معني نقیض حزن گرفته و از قول ثعلب آن 
را به نوعي س��بکي و خف��ت در قلب معنا کرده 
است و هم چنین فرح را به معني بطر و سرور نیز 
ذکر کرده است. کتاب مجمع البحرین عالوه بر 
معاني مذکور کاربرد ف��رح در معني رضا را هم 
ذکر کرده اس��ت  و مصباح المنی��ر هم کاربرد 
ف��رح را در چهار آیه قرآن��ي و به چهار معني را 
َ ال یُِحبُّ  ذک��ر مي کند و فرح را در آی��ه »إِنَّ اهللَّ
الَْفِرِحیَن« به معني اش��ر وبطر مي داند و فرح در 
آیه »ُکلُّ ِحْزٍب بِم��ا لََدیِْهْم َفِرُحوَن« را به معني 
ُ ِمْن  رض��ا و فرح در آیه »َفِرِحیَن بِم��ا آتاُهُم اهللَّ
َفْضلِِه« را به معني سرور مي داند هم چنین در یک 
معن��اي دیگر فرح را به معني لذت قلب به خاطر 
رس��یدن به آنچه آن را دوست دارد مي داند  اما 
در مفردات راغب آمده که فرح: باز ش��دن دل و 
خاطر از ش��ادی، به وسیله لذتی آنی و زودگذر و 

بیشتر در لذات بدنی دنیوي است.
 

نشاط
از دیگر واژه هایي که مرتبط با بحث ش��ادي 
اس��ت و معني آن را مي رس��اند واژه » نشاط« 
است. لسان العرب نش��اط را به ضد کسل معنا 
کرده اس��ت که این معنا هم در انسان و هم در 
حیوان وج��ود دارد و نش��یط را »طیب النفس 
للعمل « یعني کس��ي که آمادگ��ي براي انجام 
کار دارد تعری��ف کرده اس��ت  کتاب العین هم 
همین معنا را ذکر کرده است  و مجمع البحرین 
و مصباح المنیر هم نش��اط در عمل را به معني 
خفت و سرعت در انجام کار معني کرده اند و اما 
التحقیق از قول معجم مقاییس اللغه ابن فارس 
ماده »نش��ط« را دال بر اهتزاز و حرکت مي داند 
که نشاط از آن گرفته شده و وجه آن هم به خاطر 
حرکت و اهتزاز و تفّتحي اس��ت که در نش��اط 

است.۳

حزن
العین مي گوید: در کلم��ه »حزن« دو لغت 
داری��م یکي به ضم حاء و دیگ��ري به فتح حاء. 

اگر »ُحزن« به ضم باش��د به معني حزن خفیف 
اس��ت و اگر »َحَزن« باشد به معني حزن شدید 
است اما لس��ان العرب هر دو را به معني نقیض 
فرح و خالف س��رور گرفته است و از قول لیث 
همام ح��رف العی��ن را نیز ذکر مي کن��د و در 
مجم��ع البحرین هم »ُحزن« ب��ه ضم حاء را به 
»اشد الهّم« تعبیر کرده است اما مفردات راغب 
حزن به هر دو حالت )ضم و فتح حاء( را به معني 
خش��ونت در ارض و در نفس به خاطر ایجاد غِم 

در آن مي داند که ضد آن فرح است.۴

شادی چیست؟
از آنجایي ک��ه ش��ادي یک��ي از ویژگي هاي 
فطري انسان اس��ت از دیر باز ذهن متفکران را 
به خود مشغول کرده است به گونه اي که ارسطو 
شادماني را این گونه تعریف مي کند: »شادماني 
عب��ارت اس��ت از پروراندن و نش��و و نما دادن 

عالي ترین صفات و خصایص انساني«۵
ارسطو دست کم به سه نوع شادماني معتقد 
است در پایین ترین س��طح عقیده مردم عادي 
است که شادماني را معادل موفقیت و کامیابي 
مي دانند و در س��طح باالتر آن ش��ادماني مورد 
نظر ارس��طو یا شادماني ناش��ي از معنویت قرار 

مي گیرد.۶
»ش��ادی« همواره امری معن��وی و واکنش 
توأم با رضایت انسان در مقابل اتفاقات پیرامونی 
است. مشابه همین موضوع در ارتباط با مفهوم 
»غم« نیز وجود دارد و در نهایت این انس��ان ها 
هستند که بسته به نوع نگرش خود از برخی امور 
شاد شده و از مسائل دیگری غمگین می شوند؛ و 
به همین دلیل است که یک اتفاق می تواند برای 

فردی شادی آور و برای دیگری غمناک باشد. 
تعریف ارسطو از شادي فعالیت روح با تقوا و 
پرهیزکار انسان بر اساس شعور و استدالل بود. 
شادي از دید ارسطو، تنها با به کارگیری عقل و 
منطق در کنار تالش براي گام نهادن در طریقت 

معنوي امکان پذیر می شود.
افالط��ون ش��ادي را حال��ت تع��ادل میان 
س��ه عنصر اس��تدالل، هیجان و امیال می داند. 
روانشناس��ان تنها پس از محبوب شدن نهضت 
روانشناسي مثبت نگر و طي چند دهه گذشته 
به بحث و بررس��ي علمي درباره مفهوم ش��ادي 

عالقمند شدند.
وینهوون )۱۹۹۴( شادکامي را صفتي می داند 
که داراي سه معیار ثبات زماني، ثبات موقعیتي 
و علت دروني باشد.آرجیل و کروسلند )۱۹۸۷( 
به منظور ارایه یک تعریف عملیاتي از شادکامي 
آن را داراي سه بخش مهم دانسته اند: فراواني و 
درجه عاطفه مثبت یا احساس خوشي، میانگین 
س��طح رضایت در ط��ول یک دوره و نداش��تن 

احساس منفي، افسردگي و اضطراب.۷
یکي از مورد قبول ترین تعاریف توسط »روت 

وین هوون« هلندي ارائه شده است. وین هوون 
می نویسد: »شادي به طور کلي به میزان و درجه 
اي از مطلوبیت گفته می شود که انسان بر اساس 
آن کیفی��ت زندگي فردي خود را به عنوان یک 
کل ارزیابي می کند. به عبارت دیگر، مقدار عالقه 
فرد به زندگي ش��خصي خود، میزان شادي فرد 
محسوب می ش��ود.« واژگان کلیدي که در این 
تعریف کلي از آن ها اس��تفاده شده است، شامل 

موارد ذیل می شود:
میزان و درجه: واژه ش��ادي نش��ان دهنده 
درک کمال مطلوب زندگي نیس��ت بلکه نشان 
دهنده مقدار و میزان کیفي اس��ت. هنگامي که 
می گوییم فردي شاد است، این بدین معني است 
ک��ه وي زندگي خود را بی��ش از آنکه نامطلوب 

بداند، مطلوب می پندارد.
- فردي بودن: واژه شادي تنها براي تشریح 
حالت یک نفر قابل استفاده است و نمی توان آن 

را درباره جمع به کار گرفت.
- مطل��وب ب��ودن: مطلوب بودن احس��اس 
خوش��ایندي اس��ت که از یک تجرب��ه عاطفي 
مستقیم ناشي می شود و در حقیقت جزء عاطفي 

شادي را تشکیل می دهد.
ارزیابي یا قضاوت کردن: واژه شادي هنگامي 
استفاده می شود که انسان درباره کیفیت زندگي 
خویش دس��ت به یک ارزیابي کل��ي بزند، این 
قضاوت خود نشانگر یک فعالیت عقالني است.۸

پس شادي صرفاً مجموعه اي از لذت ها نیست 
بلکه نوعي ساخت و ساز شناختي نیز محسوب 
می ش��ود که افراد با کنار هم قرار دادن تجربه ها 
به آن می رسند. وین هوون از این مفهوم سازي 
نتیجه می گیرد که واژه ش��ادي براي افرادي که 
ذهن آن ها از پویایي و استدالل کافي برخوردار 

نباشد، قابل استفاده نیست.
سلیگمن شادي را حق مسلم و طبیعي هر 
انس��ان می داند و معتقد است براي دستیابي به 
آن بای��د برنام��ه ریزي و تالش کرد. او ش��ادي 
واقع��ي را قاب��ل حصول و دس��تیابي می داند و 
آن را به عنوان واقعیتي که زندگي را ش��یرین تر 
و رواب��ط انس��اني را سرش��ار و غن��ي می کند، 
مورد بررس��ي ق��رار می دهد  . ش��ادي از دیدگاه 
سلیگمن، در سه بعد گذشته )در قالب رضایت و 
بهزیستي(، حال )در قالب جاري بودن، خوشي، 
لذت بردن و ش��ادمان بودن( و آینده )در قالب 
شناخت های سازنده، امید، خوش بیني و ایمان( 
خالصه می ش��ود. در سطح فردي، سلیگمن بر 
ظرفیت های مثبت انساني چون عشق ورزیدن، 
کار و ت��الش، مهارت ه��ای بین ف��ردي، حس 
زیبایي شناس��ي، توانایي در بخشیدن، داشتن 
اصال��ت و ابتکار، ذهن آینده نگر و هوش��مندي 
و خردمندي تاکید می کند. در س��طح گروهي 
نیز دیدگاه روانشناسي مثبت نگر بر ویژگی های 
مثبت مدني و هم چنین سازماني و موسسه اي 
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تاکید دارد که انس��ان را به سمت شهروند بهتر 
بودن، مسئولیت پذیري، نوع دوستي، اعتدال و 
اس��تحکام شخصیت و بردباري و داشتن اخالق 

حرفه اي و مدني سوق می دهد.۹
مؤلفه هاي شادي

محققان عوامل متعددي را در به وجود آمدن 
و پایدار ماندن ش��ادي مؤثر دانسته اند از جمله 
آن ها می توان به موارد زیر اش��اره کرد: برقراري 
و حف��ظ روابط بین فردي منس��جم و داش��تن 
تماس اجتماعي مداوم و پایدار، ازدواج و زندگي 
زناشویي، مذهب و معنویت، بخشایش، ثروت و 
پول، عوامل زیس��ت محیطي چون آب و هوا و 
موقعیت جغرافیایي، وضعیت جس��ماني، اوقات 

فراغت، رضایت شغلي، تحصیالت، سن و...۱۰

ماهیت شادي در علم روان شناسي
یکی از مباحث مهم روان شناس��ی، ماهیت 
شادی است که هم در کتاب های روان شناسی 
و هم توس��ط افراد صاحب نظ��ر در این زمینه 
مباحثی مطرح شده است که در اینجا به برخی 

از آن ها اشاره خواهد شد.

شادي از دیدگاه روانشناسي
ش��ادي یک حالت ذهني یا احساسي است 
که مانند خش��نودي، رضایت، لذت و خوش��ي 
توس��ط انسان ادراک می شود. در تحلیل مفهوم 
شادي نظریه پردازان بیشتر به دو مؤلفه شناختي 
و هیجاني اشاره کرده اند. مؤلفه شناختي بیشتر 
بر رضای��ت از زندگي و مؤلفه هیجاني بیش��تر 
ب��ر حالت های��ی مانند خندیدن، ش��وخ طبعي 
و هم چنی��ن تع��ادل می��ان هیجان های مثبت 

و منف��ي، دالل��ت دارن��د. متفک��ران مذهبي و 
فالس��فه معموالً ش��ادي را به عنوان زیستن در 
چارچوب ی��ک زندگي مطلوب تعریف کرده اند. 
از این دیدگاه، ش��ادي صرفاً یک هیجان نیست 
بلکه نوعي ش��کوفایي و دست یابي به حقیقت 
محسوب می ش��ود. امروزه روانشناسان با اشاره 
به اصطالحاتي چون بهزیستي و کیفیت زندگي 
درباره پدیده هایی بحث می کنند که محور اصلي 
آن ها شادي است و شادي تجربه هایی را شامل 
می ش��ود که فالسفه از آن به عنوان لذت یا کام 

جویي یاد می کنند.۱۱
در گذشته روان شناسي بیشتر بر هیجانات 
منفي مثل اضطراب و افسردگي تمرکز مي کرد 
تا بر هیجانات مثبت از قبیل شادکامي و رضایت 
از زندگ��ي، ام��روزه حتي محتواي تع��دادي از 
کتاب ه��ا و مقاالت علمي بر درد و رنج انس��اني 
تأکید دارد تا شادماني و لذت. لکن در چند دهه 
اخیر عالقه بسیاري از نویسندگان به سوي لذت، 
ش��ادماني و رضایت از زندگي معطوف گردیده 
اس��ت. از س��ال ۱۹۶۰م پژوهش هاي مربوط به 
ش��ادماني افزایش یافت و سازمان هاي مختلفي 
به بررسي شادماني پرداختند. در این پژوهش ها 
س��ه جهت گیري اساس��ي را مي توان مشخص 
کرد. در برخي از آن ها سنجش میزان شادماني 
و تهیه ابزارهایي براي س��نجش شادماني هدف 
اصلي بوده است. در برخي پژوهش ها که بیشتر 
مورد توجه بوده بررسي عوامل مؤثر بر شادماني 
مّدنظر قرار گرفته است و در گروهي شیوه هاي 
افزایش شادماني ارزیابي شده است. پژوهش ها 
در مورد عوامل مؤثر بر ش��ادماني تا آنجا پیش 
رفت که کاس��تا و مک کري مدعي کش��ف ژن 

شادي شدند.۱۲
در علم روان شناسي ریش��ه بحث شادي را 
باید در بحث هیجان و عواطف مثبت جس��تجو 
ک��رد با این توضیح که در روان شناس��ي بحثي 
مطرح اس��ت با عنوان هیجان که در مفهوم آن 
بین روان شناس��ان اختالف نظر است. در کتاب 
روان شناس��ي انگی��زش و هیجان آمده اس��ت: 
»به نظر مي رس��د که ب��راي هیجان ب��ه تعداد 
نویسندگاني که درباره هیجان مطلب نوشته اند 
تعریف وجود دارد. در یک بررسي در حدود ۹۲ 
تعریف به دس��ت آمده اس��ت و بدون تردید باز 
هم مي توان تعریف هاي بیشتري پیدا کرد. دلیل 
وجود این همه تعریف آن اس��ت که هیجان ها 
جنبه هاي متعددي براي نویسندگان دارد در یک 

هیجان چیزهاي زیادي با هم وجود دارد«۱۳ 
»هیجان یعني واکنش کلي ش��دید و کوتاه 
ارگانیس��م به یک موقعی��ت غیرمنتظره همراه 
با یک حالت عاطفي خوش��ایند یا ناخوش��ایند. 
هیجان ترجمه لغت emotion اس��ت از نظر 
ریشه لغت emotion یعني عاملي که ارگانیسم 
را به حرکت در مي آورد. مثاًل خشم عاملي است 

که فرد را از خود بي خود مي کند. ش��ادي، غم، 
ت��رس و نگران��ي مي تواند نمونه ه��اي خوبي از 
هیجان باشند« و اما سلیگمن در کتاب خود با 
عنوان ش��ادماني اصیل هیجان هاي مثبت را در 
س��ه مقوله: آنهایي که با گذشته، حال و آینده 
پیوند دارد طبقه بن��دي مي کند. هیجان مثبت 
مرتبط با آینده: خوش بیني، امید، ایمان و اعتقاد 
را شامل مي شود. رضامندي، خشنودي، تحّقق، 
غرور و آرامش خاطر هیجان هاي مثبت عمده اي 
هستند که با گذش��ته پیوند دارند. در ارتباط با 
هیجان هاي مثبت حال دو طبقه متمایز وجود 
دارد: لذت هاي آن��ي و رضامندي هاي پایدارتر. 
لذت ه��ا ه��م، هم لذت ه��اي جس��ماني و هم 

لذت هاي عالي تر را شامل مي شوند«۱۴
اما بح��ث از اینکه ماهی��ت هیجان در علم 
روان شناسي چیس��ت به همین مختصر که در 
کتاب روان شناسي عمومي اثر دکتر گنجي است 
اکتفا مي کنیم که: »به رغم تالش هاي گسترده اي 
که فالسفه فیزیولوژیست ها و روان شناسان براي 
تبیین هیجان ها به عمل آورده اند ماهیت و شیوه 
عمل آنها هنوز به طور روشن بیان نشده است و 
به حالت فرضیه باقي مانده اس��ت. این محّققان 
مخصوص��اً جلوه ه��اي فیزیولوژی��ک هیجان ها 
)تغییرات ضربان هاي قلب و تنفس، سست شدن 
اس��فنگترها، خشک ش��دن دهان، عرق کردن 
و...(، اث��ر آن ها روي عملکرد هاي ذهن )افزایش 
تلقین پذیري، کاهش کنترل ارادي( و رفتارهاي 
ناش��ي از هیجان ه��ا )گریه ه��ا، خنده ه��ا، فرار 
کردن ها، پنهان ش��دن ها...( را مطالعه کرده اند. 
این مطالعات نش��ان داده اس��ت که در ظهور و 
تکوین جلوه هاي هیجان فرهنگ سهم به سزایي 
دارد. مثاًل در چین وقتي انس��ان ها خش��مگین 
مي ش��وند چش��م هاي خود را گرد مي کنند. با 
این همه شرایط تولید هیجان و پایه هاي رواني 
� فیزیولوژي آن هنوز به خوبي ش��ناخته نشده 
است. هیجان نه تنها به ماهیت عامل هیجان زا 
بلکه به خود فرد، حالت فعلي جسمي و ذهني، 
شخصیت، تاریخچه زندگي شخصي و تجربه هاي 
قبلي او نیز وابسته است درست است که در برخي 
شرایط اس��تثنایي هیجان هاي گروهي به وجود 
مي آیند و براي اکثریت مردم معناي یکس��اني 
پیدا مي کنند )مانند ترس ناگهاني از زمین لرزه 
یا بمباران شهر از طرف دشمن(. اصوالً هیجان 
یک احساس فردي است. یعني ممکن است یک 
موقعیت معین فردي را کاماًل خش��مگین کند 
یا بترس��اند اما در مرد دیگري هیچ واکنشي به 
وجود نیاورد. به  طور کلي هیجان زماني به وجود 
مي آید که فرد غافلگیر شود یا موقعیت از تحّمل 
او فراتر رود. هیجان در واقع بیان عدم سازگاري 
فرد با موقعی��ت و تالش ارگانیزم ب��راي برقرار 
تعادلي است که به طور موّقت از بین رفته است 
بنابراین مي توان گفت که هدف هیجان برقراري 

شادي یک حالت ذهني 
یا احساسي است که 

مانند خشنودي، رضایت، 
لذت و خوشي توسط 
انسان ادراک می شود. 

در تحلیل مفهوم شادي 
نظریه پردازان بیشتر 

به دو مؤلفه شناختي و 
هیجاني اشاره کرده اند. 

مؤلفه شناختي بیشتر 
بر رضایت از زندگي و 
مؤلفه هیجاني بیشتر بر 
حالت هایی مانند خندیدن، 
شوخ طبعي و هم چنین 
تعادل میان هیجان های 
مثبت و منفي، داللت دارند.
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تعادل و حفظ موجودیت ارگانیسم است«۱۵
ح��ال ب��ا توج��ه ب��ه اختالف نظر هایي که 
روان شناس��ان در ای��ن بح��ث دارن��د ب��ه ذکر 
چند تعریف از آنان براي روش��ن ش��دن بحث 

مي پردازیم.
ش��وارز و استراک معتقدند که افراد شادکام 
کس��اني هس��تند که در پ��ردازش اطالعات در 
جهت  خوش بیني و خوش��حالي سوگیري دارند 
یعن��ي اطالعات را ط��وري پردازش و تفس��یر 

مي کنند که به شادماني آنان منجر شود.
داینر معتقد اس��ت ک��ه ش��ادکامي نوعي 
ارزش��یابي اس��ت که فرد از خود و زندگي خود 
ب��ه عمل مي آورد و م��واردي از قبیل رضایت از 
زندگي، هیجان، و خلق مثبت، فقدان افسردگي 
و اضطراب را شامل مي شود و جنبه هاي مختلف 

آن هم به شکل شناخت و عواطف است.
وکاستا و مک کري که مدعي کشف ژن شادي 
بودند شادماني را به طور عمده به برون نگرایي و 

ثبات هیجاني مربوط ساختند.۱۶
دکتر مایکل آیزنک روانش��ناس ش��ادي در 
کت��اب خود با همین عنوان مي گوید: »ش��ادي 
عبارت است از مجموع لذت هاي بدون درد« و یا 
در تعریف دیگر مي گوید »شادي آرامش خاطر و 
رضایت باطن است که همه آرزوي آن را دارند«و 
ی��ا در بیان دیگر مي گوید: »ش��ادي احس��اس 
مثبتي اس��ت که زندگي را ش��یرین مي کند و 
محصول آن رفتاري است که باعث انبساط  خاطر 
فرد مي ش��ود و از نیازه��اي حیاتي که مالمت 
عاطف��ي او را به دنب��ال دارد حکایت مي کند« و 
در بیان دیگر مي گوید: »ش��ادي و خرس��ندي 
حالتي است دروني که از آرامش خاطر و رضایت 
باطن حکایت مي کند پس شادي خالص صادق 
و پایدار آن اس��ت که تأثی��رات منفي و مضر به 

همراه نداشته باشد«۱۷
اما شاید تعریف داینر که گذشت و ارجیل هم 
با او هم نظر است بهترین تعریف باشد چون آن ها 
معتقدند که شادکامي شامل حالت خوشحالي یا 
س��رور )هیجانات مثبت( راضي بودن از زندگي 
و فقدان افس��ردگي و اضطراب )عواطف منفي( 
است چون مجموعه اي از عواطف مثبت و منفي 
را که دروني هس��تند را در نظر گرفته اس��ت و 
در بع��د بیروني نیز به رضایت از زندگي اش��اره 

دارد.۱۸
شادي از منظر دیني

یکي از مؤلفه هاي تعیین کننده ش��ادي در 
عل��م روانشناس��ي مذهب و معنویت اس��ت. از 
همان ابتداي شکل گیري روانشناسي کاربردي، 
تحقیقات در زمینه رابطه مذهب و سالمت رواني، 
اغلب بیانگر رابطه مثبت بین این دو متغیر بوده 
است. باور به اینکه خدایي هست که موقعیت ها 
را کنترل می کند و ناظر بر بندگان خویش است 
تا حد زیادي اضطراب را کاهش می دهد. در واقع 

ارتباط با یک منبع فنا نشدني سبب چشم انداز 
مثبتي در زندگي فرد می شود. سلیگمن معتقد 
اس��ت که مذهب دس��ت کم به س��ه دلیل در 

افزایش سطح بهزیستي انسان اهمیت دارد:۱۹
۱. مذه��ب ارائه کننده یک نظام منس��جم 
اعتقادي است که به انسان این امکان را می دهد 
ت��ا براي زندگي به جس��تجوي معني بپردازد و 

براي آینده امید بیابد.
۲. نظام های اعتقادي مذهبي کمک می کند 
تا فرد دالیل قابل قبول و دست کم آرام بخشي 
را براي توجیه ناکامی ها، شکس��ت ها و مصائب 

زندگي خود بیابد.
۳. افرادي که واقعاً مذهبي هستند و عنصر 
معنویت در اعتقادات آن ها نیرومند است، گرایش 
کمتري نس��بت به انحرافات دارند و رفتارهاي 
نیکو، جامعه پس��ند و انسان دوستانه بیش تری 
انج��ام می دهند. پس جاي تعجب نیس��ت که 
میزان ش��ادي گزارش شده توسط افراد مذهبي 

بیش تر از افراد غیرمذهبي باشد.
در دانش روانشناسي، هنوز تعریف مشخص 
و کاملي از ش��ادي وجود ن��دارد. ولي از دیدگاه 
قرآن انسان داراي فطرت خاصي است که امري 
ثابت و مشترک در بین همه انسان هاست. از این 
رو اس��الم طبقه بندي مشخص و تعریف شده 
اي از ش��ادي ارائ��ه می کند. تمام ش��ادی ها در 
اسالم روا نیست، شادی هایی که ناشی از غرور، 
تکّبر، تمس��خر و استهزاء دیگران و لهو و لعب و 
دنیامحوری باشد، به شدت نکوهش شده است. 
این ش��ادی ها باعث غفل��ت از نیل به کماالت و 
قص��ور در تکالیف فردی و اجتماعی می ش��ود، 
خصوصاً این که لّذت ناش��ی از آن رشد فزاینده 
غیرقاب��ل کنترل دارد و ادامه  آن به زوال عقل یا 
حداقل تعطیلی وظایف انس��انی منجر می شود. 
در اسالم حکمت عدم جواز شادی های زودگذر، 
فوت مصلحت و هم چنین ناسازگاری با اوصاف 

مؤمنان برشمرده شده است.۲۰
از نگاه اسالم سه عامل می تواند منجر به بروز 
ش��ادي پایدار در فرد شود؛ خدا باوري)توحید(، 
بینش روشن از زندگي دنیوي و پذیرش و اعتقاد 
به س��راي آخرت. در حالي که بر اس��اس مدل 
شادي پایدار که توسط »شلدون و همکارانش« 
ارائه شده است؛ سه عامل مهم در تأثیرگذاری بر 

سطح شادي فرد عبارتند از:
۱. نقطه ش��روع ثابت: نقطه از پیش تعیین 
شده شادي است که یک عامل وراثتي محسوب 
می شود و کم و بیش ثابت است و نشان دهنده 
میزان شادي است که در زماني که مقدار عوامل 
تعیین کننده دیگر صفر باشد، فرد آن را تجربه 

می کند.
۲. شرایط: عوامل موقعیتي یا زمینه اي که 
عمدتاً ش��امل رویدادهاي زندگي و پیشامدهاي 
کوچ��ک و بزرگ مانند س��ن، وضعی��ت تأهل، 

وضعیت اس��تقالل و درآمد، تسهیالت، امکانات 
و باف��ت خانه و خانواده و مذهب می باش��د و از 
این نظر، نس��بت به عامل اول از ثبات کمتري 

برخوردار است.
۳. کنش های عمدي: اش��اره به فرایندهاي 
تالش م��دار و هدفمند زندگي ف��رد دارد و در 
برگیرنده جنبه هاي ش��ناختي )مانند داش��تن 
نگرش های مثب��ت و کمال گرا(، رفتاري )مانند 
اب��راز عالقه ب��ه دیگران ی��ا ورزش ک��ردن( و 
خواست های ارادي )مانند تعیین و دنبال کردن 
هدف های شخصي معني دار( می باشد. از این رو 

عامل متغیر به شمار می رود.
علم روانشناس��ي، برنامه و مسیر خاصي را 
براي رسیدن انس��ان به شادي حقیقي و پایدار 
بیان نمی کن��د، در حالي که قرآن مس��یري را 
ترس��یم نموده که رعایت آن منج��ر به ارتقا و 
تکامل انس��ان می شود. در اسالم افراط و تفریط 
در غم و شادی، نشانه نوعی بیماری روحی است 
و تعادل در غم و ش��ادی، نشانه ی سالمت روح 
اس��ت. مردان الهی و وارس��ته در عین حال که 
محزونند، ش��ادند و در عین حال که شادند، در 
دل محزون هس��تند. حضرت علي علیه السالم 
می فرمایند: پارس��ایان در سختی ها چنانند که 
گویی در آس��ایش و راحتی فرود آمده اند، آن ها 
با س��ختی ها و بالها همان اندازه انس دارند که 
با راحتی ها. پس شادی ها باید به حدی باشد که 
انس��ان را از تعهد و سوز و همدردی جدا نکند و 
هم چنین غصه ه��ا و اندوه ها نیز نباید به حدی 
باشد که مایه افسردگی روح، یأس و دل سردی 
شود. عوامل تعیین کننده شادي از دیدگاه علم 
روانشناسي عموماً انسان محور است و از شادي 

»شادي هم چون نفس 
کشیدن، عشق ورزیدن، 
درد کشیدن و... از امور 

بدیهي، طبیعي و جزء 
پدیده هاي رایج زندگي 

بشر است که مفهوم آن بر 
انسان پوشیده نیست. 

شادي، همان انبساط و 
نشاط دروني است که 
همواره انسان با رسیدن 
به مطلوب و برآورده 
شدن مقصود به طور 
حضوري آن را در خود 
احساس و درک کرده و 
معموالً با تبّسم، خنده و... 
همراه است«
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در مح��دوده زندگي دنیوي بح��ث می کند. در 
حالي که در قرآن و تعالیم اس��المي، شادي بر 

مبناي خدامحوري و توحید است.۲۱
یکی از عالی ترین و طبیعی ترین راه ها برای 
رهای��ی از غم و اندوه بیرون ریختن آن اس��ت. 
گریس��تن به هنگام احس��اس غم و ظلم و درد، 
امری کاماًل طبیعی است. گریه نه تنها افسردگی 
نمی آورد، بلکه از س��وی خدای حکیم بهترین 
وسیله برای تسکین انسان است که در وجود او 
تعبیه شده است. مانند دیگر نعمت های خداوند 
انکار تأثیر گریه بر سالمتی روح و روان و آرامش 
انس��ان، انکار روشنایی خورش��ید در روز روشن 

است.۲۲
»ش��ادي هم چون نفس کش��یدن، عش��ق 
ورزیدن، درد کشیدن و... از امور بدیهي، طبیعي 
و جزء پدیده هاي رایج زندگي بش��ر اس��ت که 
مفهوم آن بر انسان پوشیده نیست. شادي، همان 
انبساط و نشاط دروني است که همواره انسان با 
رسیدن به مطلوب و برآورده شدن مقصود به طور 
حضوري آن را در خود احس��اس و درک کرده و 

معموالً با تبّسم، خنده و... همراه است«۲۳

شادی در کتاب و سنت
خنده، شوخی و ش��ادمانی ویژگی شایسته 
انسان هاس��ت که از گس��تره احساس��ات آنان 
دست چین می شود، نشان از نشاط روحی داشته 
و موجب بردباری و ش��کیبایی آدمی می ش��ود. 
ره آورد ای��ن صفات س��ه گانه، رهایی انس��ان از 
فرسودگی خاطر و دوری از پژمردگی گلبرگه ای 
وج��ود بوده که در پرتو آن آرامش، آیند نگری و 
بصیرت افزون تری در تصمیم گیری ها فراهم شده 
و دش��واری کمتر و کامیابی بیشتری در مسیر  
زندگ��ی خواهد بود. به جرئت می توان گفت که 
این موضوع از اهمیت بسیار واالیی در زندگانی 

برخوردار است.

نوع نگاه به شادی
آیین آسمانی اسالم که دینی کامل و جامع 
اس��ت، با توجه به نیازهای انس��ان و زمینه های 
کم��ال و تکامل او در جلوه های مختلف، نگاهی 
همه س��ویه به این پدیده ک��رده و برای تجدید 
توان و کسب نش��اط و طراوت روحی، راهکاری 
به نام خرسندس��ازی همنوع��ان را ارائه کرده و 
آن را از خصلت های خداجویان دانسته است. از 
این رو رهبانی��ت یا دوری از لّذت های زندگی و 
شادی های شایسته فردی و اجتماعی را ممنوع 
ساخته، حضور در عرصه های مختلف و بهر گیری 
از نشاط، تنّوع و شادی را سیره ای پسندیده، بلکه 

عبادتی بزرگ معرفی کرده است.
بی شک آشنایی با مجموعه آموزه های دینی، 
احیاگر نوعی اعتدال، روشن بینی و جامع نگری 
اس��ت تا در کنار اش��ک و آه، دع��ا و مناجات و 

سیاه پوش��ی در سوک پیشوایان تابناک، تمامی 
دین باوران بینش مند و خردورز، از ظاهری آراسته 
و زیبا، پوشش��ی روشن و روح افزا و بویی خوش 
و دلی  آرا بهر مند ش��وند؛ خرسند و خوشحال و 
پرسرور و شادمان در صحنه های مختلف اجتماع 

ظاهر شوند.
عالوه ب��ر معارف ناب دینی، روان شناس��ان 
نیز بین خنده و نش��اط روحی با سالمتی سایر 
اعضای بدن ارتباطی نزدیک دیده، خوش رویی و 
خرسندی را بهترین راه ارتباط با همگان به ویژه 
ک��ودکان، نوجوانان و جوانان ارزیابی می کنند و 
حت��ا برخی از آنان روان درمانی را با خنده انجام 
داده و س��المت جس��مانی را در افق نش��اط و 

شادابی روانی جستجو می کنند.
ب��ا نگاهی ب��ه جامعه و جلوه ه��ای مختلف 
بینش ه��ا و گرایش ه��ای اف��راد، دیدگاه ه��ای 
متفاوت یا متضادی دیده می شود که در پاره ای 

از صحنه ها مایه تعجب خواهد بود:
دیدگاه نخست عرصه های گوناگون زندگی را 
تاالر نمایشی خنده آور می داند که در لحظه های 
آن باید به خنده و قهقه��ه پرداخت و به دور از 
هر مسؤولیتی، همراه با گفتنی های شادی بخش، 
زیبا پوش��ید و گوارا نوش��ید، تا در نگاه دیگران 
خوش��بخت واقعی دانسته ش��ده، زندگی لبریز 
از خوش��ی و ش��ادمانی داش��ت! از این رو چون 
س��خن از واقعی��ات زندگ��ی و حقایق مقدس 
هستی با اینان مطرح شده و مسؤولیت انسان در 
صحنه های مختلف اجتماع گوشزد می شود، سر 

تکان داده و چهره برمی گردانند.
دیدگاه دیگر آن است که خنده و شوخی کار 
انسان های سبک، جلف و بی خرد است؛ کسانی 
که زندگی را بازیچه دانسته و هیچ مسؤولیتی در 
خود احس��اس نمی کنند! باید سنگین و باوقار، 
س��خت و همیش��ه جّدی بود، تا وقار و عظمت 
و ابهت به دس��ت آورد و اطرافیان نگاه باالیی به 
ما داش��ته و بدانند حاالت کودکانه در ما وجود 
ندارد! اینان دوس��تان و نزدیکان را در حس��رت 
لبخندی ان��دک فرومی برند و هم��واره صورتی 
فرورفته در قحطی نشاط و شادی داشته، تمامی 
ناهمواری های زندگی و سنگالخ های حوادث در 
نقشه پرچین و چروک چهره آنان نمایان است. 
ب��ا ورود در هرمحفلی، خود، خانواده و اطرافیان 
را در ماتمی جانکاه و لحظاتی سخت و دردآلود 
فرو برده، رهایی از وضعیتی این چنین را آرزوی 

قلبی تمامی حاضران می-نمایند!!
دیدگاه سوم آن است که آفرینش، داستانی 
خیالی، کتابی خنده آور یا مهمانخانه تن پروری 
نیست تا یگانه آرمان انسان، جشن و شادکامی و 
فریاد و پایکوبی در آن محسوب شود! یا عظمت 
شخصیت آدمی هرگز در البالی چین و چروِک 
چهره و فریاد رعدآس��ای او احساس نمی شود، 
بلکه گستره هستی مدرسه ای بس بزرگ است 

ک��ه با آغاز تکلیف، همه م��ا حضوری جّدی در 
آن می یابیم و در هرلحظه آن باید هوش��یاری و 
آگاهی خویش را افزایش دهیم و در امتحان های 

مختلف سربلند و پیروز بیرون آییم.
در ای��ن می��ان تبّس��م، خنده، ش��وخی و 
ش��ادمانی، ارمغان های الهی در آغوش عش��ق 
و احساس انسان هاس��ت که با هریک، این ایام 
ارزشمند را می توان با طراوت و پرنشاط سپری 
کرد و با نگرشی روشن از دانش و بینش، هیچ گاه 
ش��یرینی و حالوت این صفات را ب��ا زهِر گناه، 

آلوده نساخت!

شوخی، شادی و شادمانی
شوخی یا مزاح نوعی نکته سنجی در عبارات، 
استفاده از الفاظ به صورت غیر واقعی، نگاه ملیح 
و نمکی��ن به پاره ای ح��وادث و خوش طبعی با 
دیگ��ران در گفتگوه��ای روزم��ره اس��ت که از 
دیرباز بین جوامع مختلف با نگرشهای گوناگون 
فرهنگی و اجتماعی به چش��م می خورده است، 
گرچه در برخ��ی فرهنگها و مناطق جغرافیایی 
بعضی از مردم به این ویژگی ش��هره ش��ده اند و 
هرجا به طنز، شوخی و یا مزاح پرداخته می شود، 
از سخنان شیرین، نکته های زیبا، حاضر جوابیها 
و یا فکاهیهای دلپذیر آنها سخن به میان می آید، 
اّما در تمامی ملّتها نوعی ش��وخ طبعی و نشاط 
آفرینی وجود دارد. افزون بر ش��وخی، »ش��ادی 
و ش��ادمانی« که در فرهنگ دینی، »سرور« نام 
گرفته، صفتی پنهان و قلبی اس��ت که به خاطر 
دستیابی به خیر و منفعت و همراه با لّذت درونی 
انسان خواهد بود. از این رو مفهوم سّر یا ویژگی 
ناپیدا در آن وج��ود دارد و صاحب نظران آن را 
»شادی خالص قلبی« دانس��ته اند. َفَرح، واژه ای 
معادل س��رور است و س��رور محصول اندیشه و 
تفکر انسان بوده و هیچ صفت ناپسندی به دنبال 
نخواهد داشت. گرچه در قرآن کریم فرح و شادی 
گاه در جلوه ای ستایش شده بیان گردیده است: 
«۲۴ و گاهی در  »یْوَمِئٍذ یْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن. بَِنْصِر اهلَلِّ
چهره ای نکوهش شده و ناپسند: »َفِرَح الُْمَخلَُّفوَن 

۲۵» بَِمْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل اهلَلِّ
در ن��گاه رهبران مذهبی، ش��ادی و س��رور 
موجب گسترش نش��اط، آرامش و آسایش روح 
گردی��ده، همان گونه که غم و اندوه این دو را به 
هم زده، نوعی گرفتگی و در خود فرورفتن ایجاد 
می کند و دس��تاورد آن تسلط و قدرِت عقل بر 

امور خواهد بود.

منابع:
-در اداره ماهنامه موجود است.
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به زودی مرا ذب��ح می کنند. چیزی نمانده 
که از رنج زندگی راحت ش��وم. چهار روز است 
که مرا آورده اند و اینج��ا زندانی کرده اند. فردا 
مثل یک گوسفند مرا می خوابانند، یک نفرشان 
پاهایم را محکم خواهد گرفت. یکی دیگرشان 
دس��ت هایم را، تا مبادا چنگ بزنم و کارِد تیِز 

گاوکشی شان را منحرف سازم.
جالدش��ان که حتماً آدم قوی هیکلی باید 
باشد، سرم را چنان به زور به طرف عقِب کله ام، 
خواهد چرخاند که گردنم خوب صاف و کشیده، 
برای بریدن آماده ش��ود. مثل همان فیلمی که 
نش��ان می داد، یکی از طالب ها، س��ِر سربازی 
آمادهء ذبح را به عقب چرخاند، طوری که انگار 
س��رباز دردش گرفته باشد. به بدنش رعشه ای 
افتاد. تقال داش��ت خود را از دس��ت جالد، رها 
کند. اما قبل از اینکه سرباز به خود بیاید، کارد، 
چنان س��ریع و بی ترحم گردِن کشیده و صاِف 
ص��اف را، ازین طرف تا آن طرف، بریده بود که 
س��رباز هیچ دردی حس نک��رد. خون گرم که 
تَْفت از آن بلند می شد، فوران زد و سرِخ سرخ 
روی زمین راه کش��ید. وقتی سر بریده را روی 
بدِن سرباز می گذاش��ت -که اینک تهی و آرام 
رو ب��ه زمین، خالِی از خ��ون و زندگی خوابیده 
بود- هنوز پلک می زد. فقط چند ثانیه سوزش 
در ناحیه گلو و حلق. و خالص. دیگر نه دردی 
حس می کرد نه مثل من، تشویش زنده ماندن 

داشت.
اما من هنوز هم تش��ویش دارم. نگرانم که 
نش��ود این دفعه هم، مرگ، مثل دفعات قبل، 

هر روز مردن
قنبر مستغنی

در آخری��ن لحظه از من فرار کن��د. به همین 
خاطر هنوز باورم نمی شود آن ها مرا ذبح کنند. 
مطمئنم در آخرین لحظه ای که باید کاردشان 
را به گلویم بگذارند، یک بهانه ای پیش می آید 

و آزادم می کنند.
این اولین بار نیس��ت که م��رگ از من فرار 
می کن��د. بار ها به کام مرگ رفت��ه ام. اما انگار 
م��رگ از من متنفر باش��د، دوب��اره به زندگی 
پرتابم کرده اس��ت. دفعات اول و دوم از این که 
همه در اطرافم می مردند و من، مثل معجزه ای 
زنده می ماندم و ُج��ز خراش هایی جزئی حتی 
زخم ش��دیدی هم بر نمی داش��تم، خوشحال 
می شدم۰ درست شبیه موجودی نامرئی و غیر 
مادی شده بودم که در هیچ حادثه ای، هرچند 
مرگبار آس��یبی به من نمی رسید. اما به تدریج 

نامیرایی باعث ترسم ش��د. ترس از این که من 
در هم��ان انفجارِ اول، مرده باش��م و اکنون در 
هیئت یک روح، س��رگرداِن زندگی باشم و به 
علتی نامعلوم، جسمی عاریتی دارم. که محکوم 
به ماندن در آن جس��م هستم. که تنها منم که 
خیال می کنم زنده ام، در حالی که مدت ها قبل، 

مرده باشم.
ت��رس از این ک��ه کیفر گناه��ی را در زنده 
مان��دن پس می دهم. زن��ده ماندنی که هر روز 
ش��اهد مرگ دیگران باش��م و خ��ودم نمیرم. 
مرگ هایی که هر روز در اطرافم اتفاق می افتند 
و آن ق��در زیاد و گوناگون اند . عظیم ترین کیفر 

برای من، مرگ نیست، نمردن است.
مش��کل از آنجا شروع ش��د که موتر ما، در 
مسیر هرات به کابل در انفجاری کناِر جاده ای، 
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متالشی شد. تمام چهار همراهم کشته شدند به 
جز من. وقتی اجساد کشته ها را از الشهء موتر 
کروال، بیرون می کش��یدند و یکی یکی دراز به 
دراز، کنار سرک، می خواباندند، مرا هم پهلوی 
ش��ان جا دادند. من خودم را از فاصله ای باالتر 
از قد یک آدم می دیدم. می دیدم که بدنم کنار 
دیگر جنازه ها دراز افتاده اس��ت. هرچه س��عی 
می کردم به نج��ات دهندگان، بفهمانم که من 
زنده ام، اما آن ها صدایم را نمی شنیدند. دقایقی 
گذشت، که ناگهان تونلی روشن، خیلی روشن، 
با نور س��فید از آس��مان، درس��ت بر فراز موتِر 
سوخته و اجساد ما گشوده شد. حس می کردم 
روح همراهانم وارد تونل ش��دند و به طرف باال 
کش��یده ش��دند. قبل از این که من هم داخل 
تونل نورانی ش��وم، در یک چش��م به هم زدن، 
تونل ناپدید ش��د و من ماندم. همان دم بطرف 
جسمم گرایشی مقاومت ناپذیر پیدا کردم. تکان 
خوردم و به سرفه افتادم. کسانی که برای نجات 
ما آمده بودند در آن تاریکی شامگاهی از دوباره 
زنده شدن من وحشت کردند و چند قدمی به 
طرف تپه ای که پش��ت جاده قرار داشت، پا به 

فرار گذاشتند.
ام��ا نمی دان��م آن مرد ریش س��فید، که با 
تجربه تر از همراه��اِن جوانش بود به آن ها چه 
گفت، که برگشتند و با ترس و اکراه مرا به قریه 
بردند. به من غذا و چای دادند تا گرم ش��دم. تا 
پاس��ی از شب خوابم نمی برد. گیج و متحیر از 

واقعه  باورنکردنِی بودم که بر من گذشته بود.
فردای حادثه بعد از دفن اجساِد همراهانم، 
من به کابل و به خانه ام برگشتم و گرفتاری های 
تازه ام شروع شد. این حادثه، باعث شد با خودم 
فک��ر کنم که م��ن، با دیگران ف��رق دارم. دلم 
می خواس��ت زن��ده ماندن��م در آن حادثه را به 
حساب استثناء می گذاشتم. بارها شنیده بودم 
ک��ه افرادی نادر، در حوادث��ی مانند آن انفجار 
اس��تثناء زنده مانده بودند. اما حوادثی که طی 
این دوسال، بعد از انفجار موتر برایم پیش آمد، 
باعث ش��د که بفهمم استثنایی در کار نیست. 
درس��ت نود و دو روز بعد، درانفجاری انتحاری. 

به سال هزار و سه صد نود و سه خورشیدی.
انفج��ار ش��دیدی، درس��ت در چند قدمی 
م��ن رخ داده بود. زمین ده��ان باز کرده بود و 
آتشفش��انی سوزان بر پا شده بود. به هوا پریده 
ب��ودم و در همان حالی ک��ه چرخان و گیج، به 
سمت زمین س��قوط می کردم، مرگ را چنان 
نزدیک و چنان بی واسطه حس کرده بودم که، 
یک آن باور کردم که س��رانجام، رس��تگاری و 
س��بکبالِی روحانی و آن  جهانی را پذیرا خواهم 
ش��د. اما، همین که به زمین س��قوط کردم، از 
تلخی آن دوِد غلیظ به س��رفه ای سخت دچار 
شدم، گلویم چنان می سوخت که انگار هزاران 
سوزن را قورت داده باشم. گوش هایم از شدت 

انفجار کیپ ش��ده بودند و صدایی نمی شنیدم. 
ابتدا آن بی صدایی را مرگ به حس��اب آوردم، 
و احساسی از شعف و خوشحالی از کنار روحم 
گذش��ت. اما خیلی زود فهمیدم و به یاد آوردم 
که باز هم مرگ، رندانه مرا به تبعیدگاهِ زندگی 

بازگردانده است.
از آن پ��س، ب��ه این فکر افت��ادم که مرگم 
را بیازمای��م. ببین��م نامیرایِی من جس��می و 
اتفاقی ست یا نیرویی مافوق طبیعی هر بار مرا 
از کام مرگ می رباید. این بود که تصمیم گرفتم 
هر روز، در پُرازدحام ترین نقاط شهر، آنجاهایی 
که کارواِن سربازان خارجی عبور می کنند، بروم. 
ب��ه این امید که در انفجاری انتحاری، خودم را 

به کشتن بدهم و بر مرگم پیروز شوم.
اطرافیان��م خیلی زود از رفت��ار دور از عقل 
من به حیرت دچار ش��دند، اما به روی ش��ان 
نمی آوردن��د و مانع��م نمی ش��دند. زی��را فکر 
می کردند، چون حادثه ای دهش��تناک را از سر 
گذرانده ام. حادثه ای که ترس��م را از رویدادها، 
ریخته اس��ت. اما برای من هیچ چیز جز هدفم 
مه��م نبود. پیروزی بر مرگم و خالصی از برزخ 

نمردن.
خودم چیزی بی��اد نمی آورم، اما ش��نیده 
بودم ک��ه والدینم فرزندان زیادی را از دس��ت 
داده بوده اند . بچه های ش��ان پس از تولد دچار 
مرضی عالج ناپذیر می ش��ده اند و طی چند روز 
از دنی��ا می رفته اند . تا این که من به دنیا آمده ام 
و در هم��ان اولین روزهای پس از تولد، مریض 

شده بودم.
پدری ترس��ان از م��رگ فرزندانی چند، به 
هر دری می زد تا وس��یله ای برای ماندن فرزند 
پیداکند. و مادری خسته از به دنیا آوردن های 
بی هوده متوسل به هر جادو جنبلی می شد که 
فرزند از کاِم مرگ باز ستاند. می ترسم والدینم 
در آن تقالهای دلسوزانه، ناخواسته و ندانسته 
چیزهایی به من خورانده باش��ند که خاصیِت 
نامیرایِی آدمی را در خود داشته اند. نکند چیز 
خورم کرده باشند که اکنون مرگ از من چنین 

گریزان است.
دو س��ال و س��ه ماه و ی��ازده روز از حادثه 
انفجار کنار جاده که همراهانم کش��ته شدند، 
گذشت. در این مدت، در چندین حادثه مرگباِر 
انتحاری حضور داشتم. به خطرناک ترین نقاط 
کشور رفتم، به جبهه های نبرد دولت و مخالفان 
حضور یافتم. ده ها نفر در دور و پیش��م کشته 
ش��دند. اجساد تکه تکه شده را با دستان خودم 

جمع کردم. اما نمردم.
چه��ار روز قبل، ک��ه ی��ک کاروان نظامی 
دولتی را در هلمند همراهی می کردم، توس��ط 
افراد مس��لح دس��تگیر ش��دم. آن ها دو سرباز 
زخمی را که انتقال شان برای آن ها سخت بود، 

همانجا گلوله باران کردند.

اما، مرا که فقط لباس هایم پاره پاره ش��ده 
بود و خودم س��الم مانده بودم، با خود آوردند. 
و اینجا، درون این اتاق نمناک زندانی کردند و 
گفتند که مرا بعد از نماز جمعه، ذبح می کنند 
که ثوابش بیش��تر اس��ت. نیازی نب��ود اظهار 
بی گناه��ی کنم. انگار آن ها حک��م اعدامم را از 
قبل با خود داشتند. و من گویی به جرمم بدون 
هی��چ حرف و دفاعی اقرار ک��رده بودم. جرمی 
که چنان از هیئت��م هویدا بود که لزومی برای 

اظهار نداشت.
امروز جمعه است. چیزی از ظهر گذشته. از 
بیرون صدای همهمه می آید. مثل اینکه کسانی 
باهم بگومگو می کنن��د. کم کم صداها واضح تر 
می ش��وند و صدای پاه��ا نزدیک تر. مثل اینکه 
وقتش فرا رسیده است. اما من هیچ اضطراب و 
ترس��ی از مرگ، در خودم حس نمی کنم. انگار 
قلبم سال ها پیش از حرکت باز ایستاده که هیچ 
خبری و حادثه ای تکانش نمی دهد. حتا مرگ 
هم به طپش وادارش نمی توان��د. انگار مرده ام 
که هیچ ترس��ی از مرگ در م��ن وجود ندارد. 
شاید اطمینان از نامیرایی باعث شده باشد، که 
باور کنم آن ها در آخرین دم، از کشتنم دست 

خواهد کشید.
صدای پایی به طرف اتاقم نزدیک می شود. 
سپس شرنگ شرنِگ باز شدن زنجیر و قفل َدر 
را می شنوم. آمده اند که مرا ببرند. دو نفر مسلح 
که صورت شان را با لنگی های شان بسته اند، زیر 
بازوهایم را می گیرند و به طرف بیرون از اطاق، 
هدایتم می کنند. چشم هایم را که بسته بودند، 
باز می کنند. دورادور میدان قریه مردم ازدحام 
کرده اند. مردی با ریش دراز وس��فید که لنگی 
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س��فیدی هم به سر بسته اس��ت، تکه کاغذی 
در دس��ت، ایس��تاده اس��ت و آورده شدن مرا 
نظاره می کند. دس��ت هایم را از پشت بسته اند. 
احس��اس می کنم، آفتاب داغ مغزم را به جوش 

آورده است.
ص��دای  و  می کنن��د  بی ق��راری  م��ردم 
همهمه شان بر فراز قریه می چرخد. طفل و پیر 
و جوان، با چهره های مضطرب، نظاره گر صحنه 
هس��تند. دو مرد مس��لح مرا نزدیک مرد ریش 
س��فید می آورند. روبروی پیرمرد که ایس��تاد 
می ش��وم، مرد ریش سفید ریشش را می خارد. 
متعجب گاهی به تکه کاغذ و گاهی به من نگاه 
می کند. سراپای مرا با دقت می نگرد. از نگاهش 

هیج چیز نمی فهمم. نه نفرت نه شفقت.
پیرم��رد دس��تش را بلند می کن��د. مردم 
را به س��کوت وامی دارد. در س��کوتی سنگین، 
صدای مرد ش��نیده می ش��ود ک��ه از روی تکه 
کاغذ چیزهای��ی را می خواند. من از آن چیزی 
نمی فهمم. سپس س��یل کلمات عربی و پشتو 
جاری می ش��ود. تنها کلماتی ک��ه من از میان 
جمالت��ش می فهم��م »جاس��وس« اس��ت و 

»لیونی«.
پایان جمالت پیرمرد با بلند کردن دست او 
همراه می شود. ناگهان تمام جمعیت با غریوی 
خشمگین تکبیر می گویند. دسته ای زاغ سیاه، 
از شاخه های درختان خشکیده قاغ قاغ کنان پر 
می کشند و به فاصله ای نزدیک از روی جمعیت 
می پرند. مرد پیر، خطاب به جمعیت چیزهایی 

می گوید.
به خودم می گویم؛ ای��ن دفعه دیگر مرگم 
فرارس��یده اس��ت. دیگر نامیرایی من به پایان 
رسیده اس��ت و تا دقایقی دیگر با زندگی وداع 
خواهم کرد. شاید سرنوشتم این بوده که از آن  
همه حادثه نجات یابم و به این مرگ دردناک، 
با کارد کشته شوم. چشم هایم را می بندم. سعی 
می کن��م در لحظاتی که از عمرم باقی  اس��ت، 
چه��ره ی تنها فرزندم را به یاد بیاورم. نفس��ی 
عمیق می کش��م. می خواهم برای آخرین بار تا 
ت��وان دارم ُش��ش هایم را از هوا پُ��ر کنم. عبور 

زمان برایم به کندی قرن ها شده است.
صدای��ی مرا به خ��ود می آورد. چش��م باز 
می کن��م. پیر م��رد را روبروی خ��ود می بینم. 

لبخند به لب دارد.
به پش��تو می گوید: » لیونی دی، خوش��ی 

کی«.
به دو مرد مس��لح اشاره ای می کند. یکی از 

مردان، دست هایم را باز می کند.
و من دوباره آزاد می شوم.

و من هنوز معن��ی کلمات پیر مرد را نمی 
فهمم: » لیونی دی، خوشی کی«.

منبع: سایت ادبی نبشت

بوډا بس ته  وخوت، سرتګې يې ورغړولې، 

نياميي څوکۍ ښځو نيولې وې.

پاتې څوک��ۍ يې تر س��رتګو تېرې کړې، 

له س��پينو ږېرو پرته يې ب��ل څه ونه لېدل. يو 

ناڅاپه يې تندی وغوړېد، په والړو کسانو کې 

يې په زحمت  الر  واېسته. د يوه تنکي ځوان 

رس ته ودرېد. 

بوډا وټوخل

تنکی ځوان غلی ناست و.

د بوډا په زړه کې ور تېره شوه:

_ هل��ه نو! پورت��ه،  له س��پينې ږېرې مې 

ورشمېږه. 

تنکی ځوان  هامغسې غلی ناست و. 

بوډا دکه ورکړه، هلک  ور وکتل، بېرته يې 

رس وځړېد. 

بوډا سوړ اسويلی وايست:

_ وخت خراب ش��و، د مرشان��و احرتام نه 

ش��ته. بس! خړې س��رتګې به يې درته نيولې 

وي. 

په بل��ه څوکۍ کې ناس��ت س��پني ږيرې 

وويل:

_ موږ هم ځ��واين تېره کړه، خو دومره بې 

حيا  نه وو، مرش او کرش  مو پېژندل.

له اخريې څوکۍ زوړ غږ راغی! 

_ څ��ه ي��ې ک��وې!  پ��الر يې څ��ه نه دي 

ورښودلې. ناست دې وي. 

ب��س برې��ک ونيو، ب��وډا پر تنک��ي ځوان 

ور ړنګ ش��و، پ��ر ورانه يې کلک��ه چونډۍ ور 

ولګوله، بېرته ودرېد. 

هل��ک ور وکتل، س��رتګې يې له اوښ��کو 

ډکې وې. 

بوډا ي��ودم وخندل، ګونځې ش��ونډې يې 

هوارې شوې، ويې ويل:

_ اجب��ه ده! قل��م ي��ې ام پ��ه جې��ب کې 

ټومبلی، مانا، سواد هم لرم.

نږدې سپني ږېرو وخندل. 

يوه وويل:

_ دی به هم معلم ته ناست وي.

والړ بوډا په خربه کې ور ولوېد:

_ ل��ه تاليم رسه يې تربي��ه هم وييل دي،  

تربي��ه خو مو دا ده ولي��ده، دا مو د ماليمينو 

حال، خدای خرب، درس به يې څنګه وي. 

هلک مړې سرتګې ور واړولې.

د بس نګران چيغه کړه!

_ هلی نو! کرايه مو را وباسئ!

والړ ب��وډا پنځه ګون ورته وني��و. نګران د 

تنکي ځ��وان پر اوږه الس کېښ��ود، ځوان په 

بېړه وويل:

_ ولې! مور به مې کرايه در کړې وي!

نګران وويل:

_ ښه، نو هغه بې پښو هلک ته يې؟  

والړ ب��وډا پ��ه بې��ړه ټيټ ش��و، د هلک پر 

ورن��و ملن پرته وه، د پرت��وګ دواړه پايڅې يې 

غونجې او رسه ټولې وې.  

) پای ( 

بې تربيه
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