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مقدمه:
جه��ان هم چن��ان ش��اهد افزایش خش��ونت و 
تبعی��ض علیه زنان اس��ت. در همه عرصه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی 
زن��ان روزانه مورد تحقیر، توهین، خش��ونت و 

استثمار و حشیانه قرار می گیرند.
اگر چه تصور عمومی از مناسبات جنسیتی زنان 
و مردان در روابط اجتماعی، نشاندهنده احترام 
خاص نس��بت به زنان اس��ت، ولی مشاهدات و 
یافته های تحقیقاتی والیت های تحت پوش��ش 
نش��ان می دهد از مجموع مصائب و چالش های 
فراوان��ی ک��ه زن��ان ب��ا آن روبه روین��د، یکی 

خشونت های خانوادگی است.
خش��ونت به اش��کال و گونه های متفاوت علیه 
زنان اعمال می شود و عامل آن، مردان، خانواده 
و جامعه است. با این حال می توان گفت   پدیده 
خشونت در کل و خش��ونت علیه زنان به طور 
خاص، واقعیت فراگی��ر و انکارناپذیر در جامعه 

به شمار می آید.
گزارش��ی که از سطح سه والیت تحت پوشش 
به دس��ت آمده در والیت کندز و تخار نس��بت 
ب��ه س��ال 1395 خش��ونت در س��ال 1396 
خوش بختانه کاه��ش یافته اما در والیت بغالن 
افزایش یافته اس��ت این امر به دالیل گوناگون 
ارتباط دارد که مهم ترین آن عرف و سنت های 
ناپس��ندیده اس��ت که مانع مراجعه خانم ها به 
ارگان های عدلی و قضایی می شود. همین عرف 
و سنت های ناپس��ند باعث می شود  خانم ها، از 
عکس العم��ل در برابر بی عدالتی خ��ود داری و 
آن  را نوعی رس��وایی و بدنامی تلقی کنند ، نبود 
امنیت و عدم دسترسی به برخی از ولسوالی های 
ناامن این والیت ناشی از مشکل ناامنی یکی از 

چالش های جدی فرا روی زنان است.

ای��ن گزارش در رابطه با آمار و تحقیقات که در 
طی س��ال 1396 در والیت های کندز، تخار و 
بغالن به ثبت رسیده تمام موارد خشونت علیه 
زنان را در بر می گیرد که از خشونت های فزیکی، 
خش��ونت های جنسی، خش��ونت های لفظی و 
س��ایر انواع خش��ونت را احت��وا می کند و مورد 

بحث قرار می دهد.

فصل اول
کلیات

ایجاد بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان یکی 
از اهداف و برنامه های اصلی کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر افغانستان بوده اس��ت این بخش 
 برای پیش��برد این هدف در ساختار کمیسیون 
تشکیل شده تا برای بهبود وضعیت حقوق زنان 

در کشور تالش کند.
خش��ونت علیه زنان، یکی از مس��ایل محوری 
در بخش حمایت و انکش��اف حق��وق زنان در 
کمیسیون اس��ت. کمیس��یون بانک اطالعات 
وی��ژه ای را برای جم��ع آوری و ثب��ت قضایای 
خش��ونت علیه زنان ایجاد کرده اس��ت که این 
گزارش نیز بر مبنای اطالعات جمع آوری شده 

در آن، تهیه و تدوین شده است.
 قضای��ای مربوط به خش��ونت علیه زن��ان را از 
طریق والیت های تحت پوشش دریافت کرده و 
برای حمایت از قربانیان، از طریق ارجاع چنین 
قضایای��ی به ارگان های عدلی و قضایی خواهان 
رس��یدگی قانونی شده و تا آخرین مرحله برای 
قربانی��ان داد خواهی می کند. کمیس��یون نظر 
به نوع  قضیه به مراجعان، ش��اکی ها و دوجانب 

و خـشونت
میزان خشونت، ریشه و 
عوامل خشونت و روند مبارزه 
خشونت در سطح سه والیت 
تحت پوشش کندز، تخار و 
بغالن در سال 1396
دفتر ساحوی کندز
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قضیه مش��وره حقوق��ی داده و برای حل قضایا 
دست به میان جیگری و مساعی مورد ضرورت 
می زند. در صورت ضرورت برای دفاع و حمایت 
از زن��ان قربانی،آن ه��ا را ب��ه منظ��ور گرفتن 
وکیل مدافع، به انجمن وکالی مدافع  یا س��ایر 
س��ازمان های حقوقی معرفی می کند. افزون بر 
این، کمیس��یون از طریق برنامه های آموزشی 
و آگاهی ده��ی عمومی در پی ایج��اد تغییر در 
نگرش های خشونت پرور و تحقیرآمیز نسبت به 

زنان در جامعه است.
به همین دلیل حق��وق زنان در نصاب تعلیمی 
مکاتب، دانشگاه ها، دارالعلمین ها و مراکزآموزشی 
نظامی در نظر گرفته ش��ده و تالش می ش��ود 
 تغییرات نگرش��ی و رفتاری را در میان مردم به 
وج��ود آورد و در نهایت خش��ونت علیه زنان را 

کاهش دهد.
هم چنین بخش حمایت از حقوق زنان با ایجاد 
ش��بکه های داد خواهی و ابتکارهای مش��ترک 
ب��ا دولت و جامعه مدنی اق��دام کرده و در روند 
قانون گزاری با ارائه نظر ات و مش��وره ها س��هم 
می گیرد. از سوی دیگر، بخش حمایت از حقوق 
زنان به طور منظم بر محالت سلب آزادی زنانه 
و مراک��ز امن زنان به منظ��ور ارزیابی رعایت و 
حمای��ت از حقوق زنان ب��ه طور مداوم و منظم 

نظارت می کند. 
ش��ماری از گزارش ه��ای تحقیق��ی از وضعیت 
حقوق زنان بیوه در کشور، وضعیت زنان شاغل 
در افغانس��تان، وضعیت زنان جوان در خانواده، 
وضعیت زنان معتاد در افغانستان، خشونت های 
خانوادگ��ی علیه زنان، بررس��ی عل��ل و عوامل 
قاچ��اق زنان و اطف��ال عالوه ب��ر این ها، دیگر 
بخش های کمیس��یون نیز توجه ویژه به حقوق 
زن��ان دارند. از این روی زن��ان را به عنوان یکی 
از آس��یب پذیرترین اقش��ار جامعه مورد توجه 
ویژه کمیسیون مس��تقل حقوق بشر است  که 
متأس��فانه روزانه مورد تحقیر، توهین، خشونت 

و استثمار وحشیانه قرار می گیرد .
خانواده اولین جایی اس��ت که دخت��ر و زن با 
رفتارهای خشونت آمیز پدر، برادر و شوهر آشنا 
می شود. خشونت علیه زنان و دختران از محیط 
خانواده آغاز می ش��ود. بر دختران و زنان به ویژه 
در جوامع عقب نگاه داشته شده مثل افغانستان 
و در کش��ورهای در حال توس��عه، به بهانه های 
مختلف )مذهبی، ملی، سنت ها، شرف و ناموس( 

به شدید  ترین شکل خشونت اعمال می شود. 
بنابراین براساس برنامه تنظیم شده درباره تهیه 
گزارش تحقیقی درباره زنان و خش��ونت که از 
آغاز س��ال 1396 در سطح س��ه والیت کندز، 
تخار و بغالن که تحت پوشش، بررسی و تحقیق 
قرار گرفته اند آمار و نتیجه آن قرار ذیل نگاشته 

می شود.
مجموع خشونت هایی که در سطح والیت کندز، 

تخار و بغ��الن صورت گرفته آمار خش��ونت از 
ریاس��ت های امور زنان شامل سه والیت تحت 
پوش )374 مورد( که در جریان س��ال 1396 
تا اکنون به ثبت رس��یده، خشونت هایی که در 
س��ارنوالی والیت بغالن )19 مورد( تا اکنون به 
ثبت رسیده و مجموع آمار خشونت هایی  که در 
خانه امن سه والیت تحت پوشش کندز، تخار و 
بغالن )204 مورد( به ثبت رسیده شامل سایر 
موارد خشونت علیه زنان است که به نحوی جزو 
عرف و سنت های ناپسند در سطح  والیت های 

تحت پوشش است. 
آمار قضایای خش�ونت برزن�ان در والیت 

کندز در سال 1396:
بر اس��اس اطالع��ات وآمارهایی ک��ه در والیت 
کندز به ثبت رس��یده آمار خش��ونت نسبت به 
سال گذش��ته )1395( از آغاز س��ال 1396 تا 
اکنون کاهش یافته اس��ت، نظر به گزارش دهی 
ریاس��ت امور زنان )44 قضیه( ، خانه امن )53 
قضی��ه( ، در میان این خش��ونت ها، )14 مورد( 
قضایای لت و کوب، افزون بر این خودکش��ی )3 
مورد( تفریق به سبب ضرر )15 مورد( ، ازدواج 
اجب��اری )6 م��ورد( ، قتل )4 م��ورد(، مجبور 
نم��ودن به فش��حا )6 م��ورد(، ممانعت از حق 
ازدواج ) 2مورد(، طالق)5 مورد(، فسخ نامزدی 
)9مورد(، تعیین سرنوش��ت )10 مورد( و سایر 
خشونت ها )50 مورد( از خشونت هایی است که 

مناطق مختلف  صورت گرفته است.
بیشتر خشونت ها نظر به تحقیقاتی که در سطح 
والیت کندز صورت گرفته است لت وکوب، فرار 
از منزل، فس��خ نامزدی، ازدواج ه��ای اجباری، 

خشونت های خانوادگی است.
ریشه و عوامل خشونت بر زنان بی سوادی به عنوان 
یکی از عوامل وقوع خش��ونت به شمار می رود. 
تحقیقات نشان می دهد که خشونت علیه زنان 
در میان افراد بی س��واد یا کم سواد بیشتر اتفاق 
می افت��د. یافته های تحقیق��ات در والیت کندز 
در سال 1396 نیز این مسأله را تأیید می کند. 
چنانچه حدود بیشتر موارد خشونت علیه زنان 
در سال جاری توسط افراد بی سواد اتفاق افتاده 
است، بنابر این می توانیم بی سوادی را به عنوان 
یکی از عوامل مؤثر در شیوه خشونت علیه زنان 
دانست و دیگر تحقیقات نشان می دهند که یک 
بخش از خشونت ها را افرادی که معتاد به مواد 
مخدر ند، مرتکب می شوند. خشونت علیه زنان 
ناش��ی از عوامل متعددی اس��ت که مهم ترین 
عوامل خشونت علیه زنان را می توان به صورت 

زیر فهرست کرد:
- نبود امنیت و ضعف حاکمیت در ولس��والی ها 

و والیت.
-  بر خ��ورد قاطعانه نکردن ب��ا مجرمان و تداوم 

فرهنگ معافیت از مجازات.
- نبود  حمایت الزم از قربانیان خشونت علیه زنان.

فقر و بیکاری.
دسترس��ی محدود زن��ان به عدال��ت )محاکم، 
توقیف خانه های  سارنوالی های منع خش��ونت، 

زنانه و وکالی مدافع(.
نهادهای دولتی و غیردولتی که در مبارزه علیه 
خش��ونت فعالیت دارند عبارتند از ریاست امور 
زنان کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر، ریاست 
سارنوالی، ارگان های عدلی و قضایی، دفتر زنان 
برای زنان، یوناما، ش��بکه زن��ان افغان و جامعه 
مدنی و سایر ارگان های دیگر که در این والیت 

فعالیت دارند.
دستاورد و عملکرد مبارزه با خشونت علیه 

زنان
ب��ه قضایایی که به ما ارجاع می ش��ود در  زمان 
معین رس��یدگی می شود و پس از صحبت های 
همه جانب��ه و افهام و تفهی��م، از آن ها حمایت 
می کنی��م و در نهای��ت به ارگان ه��ای مربوط 
 معرف��ی می کنیم تا اج��راآت ش��ود. نیز برای 
قضای��ای مش��وره  دهی حقوق��ی، راهنمایی و 
همکاری می کنیم و برای مجنی علیه ها که اغلب 
بی بضاعت اند، توسط دولت  به طور رایگان وکیل 

مدافع  گرفته می شود.
نهادهای حکومتی شامل ریاس��ت امور زنان و 
سارنوالی ها و نهادهای حقوق بشری و مدنی که 
در این راستا فعالیت دارند هر زمانی که متضرران 
در ای��ن نهادها مراجعه می کنند، قضایای آن ها 
را در  زم��ان معین مورد پی گی��ری قرار داده و 
ب��ه آن ها راهنمایی های حقوقی و مش��وره های 
س��ودمند  می  دهی��م. چنانچ��ه الزم باش��د به 
نهاده��ای مربوطه ارج��اع می دهیم ت��ا آن ها 
متناس��ب با وظایف قانونی خ��ود،  به گونه الزم 

خشونت علیه زنان، یکی 
از مسایل محوری در 

بخش حامیت و انکشاف 
حقوق زنان در کمیسیون 

است. کمیسیون بانک 
اطالعات

ویژه ای را برای جمع آوری 
و ثبت قضایای خشونت 
علیه زنان ایجاد کرده است 
که این گزارش نیز بر 
مبنای اطالعات جمع آوری 
شده در آن، تهیه و تدوین 
شده است.
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اقدام  کنند.
 

آمار قضایا در والیت بغالن سال 1396:
طب��ق اطالع��ات و آماری ک��ه در والیت بغالن 

ثبت شده آمار خشونت نسبت به سال گذشته 
1395 از شروع س��ال 1396 تا اکنون افزایش 
یافته اس��ت، نظر به گزارش دهی ریاس��ت امور 
زن��ان)180 قضی��ه( ، خانه ام��ن )50 قضیه( ، 

ریاس��ت س��ارنوالی ارگان های عدلی و قضایی 
)19 قضیه( گزارش ش��ده اس��ت. در میان این 
خش��ونت ها )40 مورد( ک��ه قضایای لت وکوب 
بیش��تر از همه بوده اس��ت. افزون بر این فسخ 
نامزادی )20 مورد( ، ازدواج اجباری )13 مورد( 
، قتل )10 مورد( ، مجبورکردن به فحش��ا )11 
مورد( ، ممانعت از حق ازدواج )10 مورد( ، سایر 
مورد خش��ونت نیز به اش��کال مختلف صورت 

گرفته است.
خش��ونت های که در والی��ت بغ��الن بیش��تر 
اعمال می گردد: لت و کوب، قتل های ناموس��ی، 
خشونت های خانوادگی، فرار از منزل، ممانعت از 
حق انتخاب همسر و ممانعت از حق میراث اند.

ریش�ه و عوامل خش�ونت بر زنان در این 
والیت:

فقر، بیکاری، ناآگاهی مردم از قانون و بی سوادی 
از عوامل مهم برخوردن خشونت بار با زنان در این 
والیت اس��ت . روند مبارزه با خشونت علیه زنان 
در بعضی از نقاط والیت کند است، خصوصاً در 
ولس��والی هایی  که امنیت درست ندارد و سطح 
آگاهی مردم پایین است. به همین دلیل در این 
نقاط نهادهایی که مرتبط به دفاع از خش��ونت 

علیه زنان باشند با دشواری روبه رویند. 
ارگان های دولتی و غیردولتی که در مبارزه علیه 
خشونت فعالیت دارند عبارتند از:  ریاست امور 
زنان، کمیسیون مس��تقل حقوق بشر، ریاست 
سارنوالی، ارگان های عدلی و قضایی، دفتر رشد 
اس��تعدادهای زنان افغان، دفت��ر یوناما ، دفتر 
جی. آی. ِز د، ش��بکه زنان افغان و جامعه مدنی و 

سایر ارگان های دیگر .
عملکرد مبارزه با خشونت علیه زنان:

تمام��ی نهادهای��ی  که برای کاهش خش��ونت 
مبارزه می کنند،  می کوشند با برگزاری جلسات 
آگاهی دهی و فراهم سازی زمینه کار و تحصیل 
در مناط��ق دور دس��ت ب��رای اقش��ار و اصناف 
مختلف جامعه، به خصوص زنان، میزان خشونت 

را متوقف کنند یا کاهش دهند.

آمار قضایا در والیت تخار سال 1396 :
آماری  که از قضایا خش��ونت در والیت تخار به 
ثبت رسیده نسبت به س��ال گذشته، از شروع 
سال 1396 تا اکنون کاهش یافته است، نظر به 
گزارش دهی ریاس��ت امور زنان از (150 مورد(، 
)50 مورد( قضایای لت وکوب بیشتر بوده است. 
افزون بر این سوزاندن )11 مورد(، مجروح کردن 
)20 م��ورد(، ازدواج اجب��اری )12 مورد(، قتل 
)6 م��ورد(، مجبور کردن به فحش��ا )22 مورد(، 
ممانعت از حق ازدواج )15 مورد(، مشوره دهی 
)22 م��ورد(، تفری��ق )15 مورد(، س��ایر موارد 
در صفحه 14

میزان خشونت علیه زنان را در سال 1396 در والیت کندز:

نمودار  خشونت علیه زنان در سال 1396 در والیت بغالن :

نمودار خشونت علیه زنان در سال 1396 در والیت تخار:



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره ششم
سنبله 1396 جلسه مشورتی تحقیق ملی

کـار شـاقه اطفـال 
برگزار شد

حسین سیرت

کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
تصمیم گرفته اس��ت تحقیق ملی »کار شاقه 
اطفال« را آغاز کند. آمادگی های ابتدایی برای 
آغاز این تحقیق گرفته ش��ده و بخش حمایت 
از اطفال کمیسیون، روز چهارشنبه 22 سنبله 
1396 جلس��ه مش��ورتی ای را ب��ا نمایندگان 

نهادهای دولتی و غیردولتی برگزار کرد. 
کار شاقه اطفال یکی از تخطی های حقوق 
بش��ری اس��ت که کودکان را از حقوق بشری 
آن ها محروم می کند، زمین��ه تعلیم و تربیت 
را از آن ه��ا می گیرد و چنین کودکانی از انواع 
مرض های جسمی و روانی رنج می برند. هدف 
اصلی این تحقی��ق، دریافت عوامل اصلی کار 
شاقه اطفال، راه حل ها و دادخواهی برای پایان 

دادن به این معضل است. 
مسئوالن کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
این جلسه تأکید کردند که همزمان با تحقیق، 

برای کودکان آسیب پذیر دادخواهی می شود و 
پس از تکمیل تحقیق، پیشنهادهای مشخصی 
ب��ه دولت ارائه می ش��ود و روند اجرای آن نیز 

پیگیری می شود. 
محترم جن��رال ایوب اصیل، کمیش��نر و 
سرپرس��ت کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانستان در آغاز این جلسه گفت: »متأسفانه 
در افغانس��تان کودکان با دشواری های بی حد 
و حصری دس��ت ب��ه گریبان اند.« آقای اصیل 
افزود که شمار زیادی از کودکان در کوره های 
خش��ت پزی، معادن و ترمیم گاه  های وس��ایط 
مص��روف کارن��د چنانچه این ک��ودکان بعضاً 
مورد تجاوز جنس��ی و ان��واع آزار و لت و کوب 

نیز قرار می گیرند. 
آقای اصیل افزود که ش��ماری از کودکان 
قربان��ی مافیای مواد مخدر می ش��وند؛ طوری 
که این کودکان در ابتدا برای قاچاق و فروش 

مواد مخدر استخدام و سپس خود به اعتیاد رو 
می آورند. آقای اصیل از محروم شدن کودکان 
کارگر از حقوق اساسی شان ابراز نگرانی کرد: 
»کار ش��اقه نه تنها برای  س��المت اطفال مضر 
اس��ت؛ بلکه آنان را از حقوق اساسی ش��ان، به 

خصوص تعلیم و تربیت، محروم می کند.«
براس��اس اظهارات آقای اصی��ل، 65 هزار 
طفل تنه��ا در کابل پایتخت مصروف کارهای 
ش��اقه اند و براس��اس ارق��ام وزارت کار و امور 
اجتماعی، در حدود ش��ش و نیم ملیون طفل 
در معرض خطر قرار دارند. هنوزهم الیحه ای 
در م��ورد کار، س��ن ازدواج و تقس��یم اوقات 
کار وج��ود ن��دارد و بدون این که ب��ه نیازها و 
ضرورت های کودکان توجه ش��ود، به کارهای 

شاقه استخدام می شوند.
ثریا صبحرنگ، کمیش��نر بخش اطفال در 
کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان با 
اشاره به آس��یب پذیری کودکان کارگر تأکید 
ک��رد که ه��دف ای��ن تحقیق آگاه��ی مردم 
از پیامده��ای زیانب��ار و خطرناک کار ش��اقه 
ک��ودکان اس��ت. خانم صبحرنگ با اش��اره به 
وضعی��ت اس��فبار کودکانی که مص��روف کار 
ش��اقه اند گفت که دولت مکلف اس��ت تا جلو 
این تخطی حقوق بش��ری را بگی��رد و زمینه 
تعلیم و تربیت را برای اطفال در معرض خطر 

فراهم کند. 
خانم صبحرنگ گفت، تالش می شود  این 
تحقیق، زمینه پایان دادن به کار شاقه کودکان 
را فراهم س��ازد: »در این تحقیق ملی ما باید 
شناسایی کنیم که این کودکان چه کسانی اند. 
عوامل کار ش��اقه کودکان چیس��ت و سپس 
مردم را از پیامدهای زیانبار آن آگاه سازیم.«

ببرکزی، هماهنگ کننده  زدران  نجیب اهلل 
مل��ی بخ��ش حمای��ت از حقوق اطف��ال در 
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت 
که مراحل ابتدایی این تحقیق آغاز شده و قرار 
اس��ت حدود 60 تن از کارمندان کمیس��یون 
مس��تقل حقوق بش��ر در کاب��ل و والیات در 
انجام این تحقیق س��هم گیرند. به گفته آقای 
ببرکزی، حدود 58 درصد جمعیت افغانستان 
را افراد کمتر از سن 18 سال تشکیل می دهند 
و دولت باید تدابیر کافی برای تعلیم و تربیت 
این کودکان و رهایی آن ها از کار شاقه و انواع 

تخطی های حقوق بشری در نظر گیرد. 
آقای ببرک��زی ابراز نگرانی کرد که اطفال 
بازگش��ته از پاکس��تان و ای��ران در وضعی��ت 
اس��فباری ق��رار دارند و حقوق بش��ری  آن ها 
ب��ه دلی��ل فقر و تنگدس��تی نقض می ش��ود. 
این کودکان به آموزش دسترس��ی ندارند، از 
خدمات صحی محرومند و در مناطقی زندگی 
می کنند ک��ه از مراکز ش��هرها فاصله زیادی 

دارد. 
عبداالحد فرزام، رییس دفتر ساحوی کابل 
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان در 
این جلسه گفت که همزمان با پیشبرد تحقیق 
ملی کار شاقه کودکان، در همه جلسات عامه 
و فوکس گروپ ب��رای این کودکان دادخواهی 
می ش��ود تا جل��و تخطی های حقوق بش��ری 

کودکان در افغانستان گرفته شود. 
برای تکمی��ل این تحقی��ق، از روش های 
فوکس گروپ، استماع عامه، مصاحبه با اطفال 
آسیب پذیر استفاده می شود. در این نشست ها 
نظر کارشناسان، استادان دانشگاه ها و عالمان 
دین��ی نیز گرفت��ه می ش��ود. قرار اس��ت در 
جلسات استماع عامه ساکنان والیات پیرامون 

این موضوع نظرات شان را بیان کنند. 
نمایندگان نهادهای دولتی و غیردولتی در 
این جلسه با استقبال از راه اندازی  تحقیق ملی 
کار ش��اقه اطفال، نظرات شان را با کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانستان شریک کردند. 
رییس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه کابل 
در این جلس��ه گفت ک��ه تنها در پنج ماه اول 
امسال 473 واقعه جرمی اطفال در شهر کابل 
ثبت ش��ده است. براساس معلومات قوماندانی 
امنی��ه کاب��ل 90 درصد ماین های چس��پکی 
توس��ط اطفال در وس��ایط نقلی��ه مقامات و 

نیروهای امنیتی جابه جا می شوند. 
در این جلس��ه تأکید شد که 400 نهاد در 
افغانس��تان مرتبط با حق��وق کودکان فعالیت 
می کنن��د؛ ول��ی هماهنگی بین ای��ن نهادها 
وجود ندارد در حالی ک��ه برای تأمین حقوق 
بش��ری اطفال هماهنگی و همکاری بین این 

نهادها الزم است.

از صفحه 12
زنان و خشونت

خش��ونت )78 مورد( به اشکال مختلف صورت 
گرفته است.

خشونت هایی که در والیت بغالن بیشتر اعمال 
می ش��ود همان مواردی است که در سطور فوق 
در گزارش مربوط به والیت های یادش��ده  کندز 

یادآوری شد. 
 مهم ترین عوامل خشونت علیه زنان:

- افزایش اعتیاد به مواد مخدر 
- نبود امنیت و ضعف حاکمیت در ولس��والی ها 

و والیات 
- نگرش تبعیض آمیز جنسیتی به زنان 

- فقدان حمایت  از قربانیان خشونت با زنان 
- فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفه ای  
- دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا 
- و حل و فصل قضایا توسط مراجع غیررسمی 

 
از س��ال 1396 تا اکن��ون 66  قضی��ه در دفتر 
ساحوی  کمیسیون در کندز  ثبت شده است )36 
قضیه در بخش نظارت و بررسی و 30 قضیه در 

بخش انکشاف و حمایت از حقوق زنان(.

فصل دوم:
نتیجه گیری

چنانچه در این گزارش نشان داده شد، خشونت 
علیه زنان در سال 1396 در والیت کندز و تخار 
کاهش یافته اس��ت، اما در والیت بغالن افزایش 

داشته است.
در افزایش خش��ونت عواملی چون بی اعتمادی 
مردم نس��بت به مراجع عدلی و قضایی کش��ور 
دخالت زیادی داش��ته اس��ت. با آن که محیط و 
حتا محیط کار برای زنان بسیار ناامن است، اما 
خشونت علیه زنان، توسط اعضای خانواده زنان و 

در درون خانه صورت می گیرد. 

فصل سوم :
پیشنهادها 

بلند بردن س��طح دانش و افکار عامه نسبت به 
حقوق و امتیازات اجتماعی و فردی شهروندان، 
به خصوص جایگاه و موقعی��ت حقوقی زنان در 

روابط خانوادگی و اجتماعی.
ایجاد سهولت ها برای دسترسی زنان به مراجع 
عدل��ی و قضایی و در س��طح مرک��ز و والیات و 

حمایت قانونی از زنان قربانی خشونت.
ایجاد فرصت ها و زمینه کاری در ادارات دولتی و 
نهادهای خصوصی و سهیم کردن آنان در تصمیم 

گیری ها.
دسترسی مردم به خدمات صحی.

ایج��اد مکتب ه��ا، و دوره  های س��واد آموزی در 
مناطق دور دست برای اقشار جامعه.
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لغامن: د امنیې قومندانۍ له 
مسنسوبینو رسه ناسته وشوه

د روان ۱۳۹۶ کال د زم��ري پ��ر ۲۲م��ه د 

لغامن والیت د امنیې قومندانۍ په مقام کې د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

او د امنیت��ي او دفاع��ي ځواکون��و ت��ر منځ د 

همکارۍ او همغږۍ د هوکړه لیک د تعقیب په 

موخه دوه ساعته ناسته وکړه.

په دغه ناس��ته کې دجالل اباد سیمه ایيز 

دف��ر م��رشې صربین��ه حمی��دي او د لغامن 

والیت امنی��ې قومندان فضل احمد ش��یرزاد 

رسبیره د امنیې قومندانۍ د حقوق برش مدیر، 

د تروری��زم مدیر، د جنای��ي جرمونو په وړاندې 

دمبارزې مدیر، حقوق مدیر، د تعلیم او تربیې 

مدیر او د ښ��ځو پر وړان��دې د تاوتریخوايل د 

مخنیوي ښځینه افرسې ګډون درلوده.

په پیل کې د جالل سیمه ییز دفر مرشې 

صربینه حمیدي د اجنډا رسه س��م د ناس��تې 

برخه والو ته ښه راغالست ووایه او د هوکړه لیک 

په اړه یې هر اړخيزې خربې وکړې، همدارنګه 

د هوکړه لی��ک له مخ��ې د امبودزمن څانګې 

مسئول حکمت الله امین د کمیسیون لخوا د 

تررسه ش��ويو او راتلونکو ښوونیزو ورکشاپونو په 

اړه برخوالو ته معلومات ورکړل.

پاتې دې نه وي چې د ناستې نورو برخوالو 

ه��م د هوکړه لیک په ګټو خ��ربې وکړې او دا 

ی��ې په ډاګه کړه چې د هوک��ړه لیک له مخې 

به د برشي حقونو د رسغړونو د پيښو مخنیوی 

ويش. 

ننګرهار: په دوربابا ولسوالۍ کې 
د برشي حقونو د وضعیت څارنه 

وشوه

د روان ۱۳۹۶ ملری��ز کال د رسط��ان ل��ه 

۲۶مې تر ۲۸مې نېټې د افغانس��تان د برشي 

حقونو خپلواک کمیسیون د جالل اباد سیمه 

ایيز دف��ر د څارنې او څیړن��ې څانګې کاري 

پالوي د ننګرهار والیت دور بابا  ولس��والۍ ته 

کاري س��فر درلود چي په ترڅ کې يې د یادې 

ولس��والۍ په مربوطات��و ک��ې د کار، تعلیم او 

امنیت اړوند مرکې تررسه کړې.

)سوله او د برش حقونه( یو 
ورځنی علمي سیمینار تررسه شو

د روان ۱۳۹۶ ملریز کال د وږي میاشتې 

پر لوم��ړۍ نېټه د افغانس��تان د برشي حقونو 

خپلواک کمیس��یون د جالل آباد س��یمه یيز 

دف��ر د تعلیامتوڅانګ��ې د کن��ړ پوهنت��ون د 

غونډو په تاالر کی د )س��وله »ټیکاو« او برشي 

حقونه( ت��ر رسلیک الندې ي��و ورځنی علمي 

سيمينار جوړ کړ.

په ياد س��يمينار کې د س��یدجامل الدین 

افغ��ان پوهنت��ون او د کنړ ښ��وونکو، د روزنې 

عايل موسسې استادانو او محصلینو، د سولې 

د عايل ش��ورا ریی��س او غړو، د علاموو ش��ورا 

غړي، د مدين ټولنو ښ��خینه او نارینه فعالینو 

او د محيل، ملی او نړیوالو رسنیو استازو ګډون 

کړی و.

کندهار: د اردو بازار د سواد 
زده کړې کورس رسه د پوهاوي 

غونډه وشوه
د روان ۱۳۹۶ کال د زم��ري پ��ر ۲۳م��ه 

نېټه د اردو بازار د س��واد زده کړې د ښ��ځینه 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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کورس له ۴۰ تنو ښ��وونکو او زده ککونکو رسه 

د ياد کورس په تدریيس ټولګي کې د اسالمي 

رشیعت د احکامو او د تاوتریخوايل د مخنیوي 

د قا نون په رڼا کې د ښځو د نفقې د تامین په 

تړاو د پوهاوي غونډه وشوه.

کندهار: په سیمه ییز دفرت کې 
د تحقیق دروش د زده کړې دوه 

ورځنی ورکشاپ جوړ شو

د روان  ۱۳۹۶ کال د وږي پ��ر ۵م��ه او 

۶مه د مرک��زي دفر د برش حقونو د څیړنې او 

مطالعاتو څانګې د غړي محمد عظیم بشارت 

او د رپوټ او ارزون��ې د څانګې د غړي ثناالله 

توخي په مټ د کندهار د سیمه ییز دفر او د 

هلمن��د او ارزګان  والیتي دفرونو د پروګرامي 

څانګو د ۱۸ تن��و کار کونکو لپاره د کندهار د 

س��یمه ییز دفر په کتابتون ک��ې د تحقیق د 

روش د زده کړې تر رسلیک الندې دوه ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو.

کنړ: خربیاالنو او د رسنیو 
استازو رسه غونډه وشوه

د روان ۱۳۹۶ کال د وږي پر دوميه نېټه د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

د جالل آباد سیمه ایز دفر د تعلیامتو څانګې 

د کنړونو والیت د خربیاالنو او رسنیو له استازو 

رسه د لنکن ښ��وونیز مرکز په تاالر کې غونډه 

وکړه، چې د بېالبېلو سيمه ييزو، ميل او نړيوالو 

رسنيو خربياالنو او استازو پکې ګډون درلود.

د ج��الل آباد س��يمه ييز دفر د رس��نيو د 

برخې مس��ول محب الله صاب��ري ګډونوالو ته 

ووي��ل چې د کمیس��یون او د رس��نیو تر منځ 

همکاري محسوسه ده او هغه په دې خاطر چې 

د دواړو خواوو تر منځ ګډه ژبه پیدا شوې.

ګردیز: )تلپاتې برشي حقونه( 
تررسلیک الندې لس ورځنی 

کورس پای ته ورسېد

ګردېز سيمه ييز دفر د ۱۳۹۶ کال د زمري 

له ۳۰ مې نیټې څخه د وږي میاشتې تر ۸مې 

نیټې پورې د پکتیا والیت د بیالبیلو ښ��وونیزو 

موسسو له محصلینو او یو شمیر دیني عاملانو 

رسه د )تلپاتې برشي حقونه( تر رسلیک الندې 

لس ورځنی کورس پلی کړ.

د یاد کورس په وروستی ورځ د ګډونوالو په 

استازیتوب د مولوي شیرالرحمن خربې وکړې 

، برشي حقوق یې له اسالم رسه په ټکر کې نه 

بلکې له اس��الم څخه زیږديل وبلل او مننه یې 

وکړه چې ګردیز س��یمه ایز دفر ورته هر وخت 

دغه ډول په زړه پورې او ارزښتناک پروګرامونه 

برابر کړي دي .

یاد روزنیز ۱۰ ورځنی کورس ګډنوالو ته د 

تصدیق پاڼو په ویشلو رسه پای ته ورسید.

ګردیز: د برش حقونو له ۱۵ 
تنو مدافعانو رسه درې ورځنی 

ورکشاپ پای ته ورسېد
د روان ۱۳۹۶ کال د زمري مياشتې له ۲۳ 

تر ۲۵ نیټې پورې د ګردیز سیمه ایز دفر د برش 

حقونو د مدافعانو لپ��اره د عامه پوهاوي درې 

وځنی ورکش��اپ د خوس��ت او پکتیا والیت له 

۱۵ تنو رسه تر رسه کړ. د ورکشاپ په پای کې 

د برش حقونو د مدافعانو په اس��تازیتوب استاد 

احمد ج��ان فیيض خربې وکړې، نوموړي ډاډ 

څرګند کړ چې د زده کړو معلوماتو په اس��اس 

به د برشي حقونو څخ��ه دفاع کوي، د برشي 

حقونو د پراختیا لپاره ب��ه د مدافعانو ترمنځ د 

همغږی په موخه غونډې جوړي او ستونزې او 

ننګون��ې به له کمیس��یون رسه وخت په وخت 

رشیکوي. ورکشاپ د تصدیق پاڼو په ویشلو په 

صمیامنه فضا کې پای ته ورسید.

ننګرهار: عديل او قضايي 
مسوولینو رسه دوه ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو
د ننګرهار په لرې پرته رسحدي ولس��والۍ 

ګوش��ته کې، چې تر دې دمه د برش حقونو د 

عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه پکې جوړ شوي. 

د جالل آباد سيمه ييز د فر د ښوونې او روزنې 

څانګې په هڅو د يادې ولس��والۍ د عديل او 

قضايي ارګانونو له مس��لوينو رسه دوه ورځنی 

ورکشاب جوړ شو.

د وږي مياش��تې پ��ر ۱۹مه د ګوش��تې له 

ولس��وال رسه ناسته وشوه او پر ۲۰ او ۲۱ نيټو 

ورکش��اپ تررسه شو چې د بېالبېلو څانګو ۳۰ 

تنو کارکوونکو پکې ګډون درلود.

په ورکش��اپ ک��ې د کمیس��یون پېژندنه، 

د برش حقون��و مفهوم، په اس��ايس قانون کې 

د اتباعو بنس��ټي حقون��ه او وجایب، د عادالنه 

محاکم��و اص��ول، د ش��کنجې مممنوعی��ت، 

اداري فس��اد او د ښځو برشي حقونه ګډونوالو 

ت��ه توضیح ش��ول. هم��دا رنګه د س��یمه ییز 

دفر د کارمندانو له خوا ټولو هغو س��والونو ته 

ځوابونه وویل شول چې د ورکشاپ په بهري کې 

ګډونوالو رسه پيدا کېدل. 

ننګرهار پوهنتون کې د سولې يو 
ورځني کنفرانس کې ګډون وشو

د روان ۱۳۹۶ کال  د زم��ري پ��ر ۲۴مه د 

افغانستان د برشي حقونو خپلوا ک کمیسیو ن 

پاتې په 40 مخ کې
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دفتر ساحوی کندز
حمایت کمیسون مستقل حقوق 

بشر افغانستان از حقوق اشخاص 
دارای معلولیت )ا.د.م(

ارتق��ا، حمایت و تضمی��ن بهره مندی برابر 
و کام��ل اف��راد دارای معلولی��ت از کلیه حقوق 
بشری و آزادی های بنیادین و احترام نسبت به 
منزلت ذاتی آن ها یکی از اهداف و مأموریت های 
کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان در 
برابر ا.د.م  به ش��مار م��ی رود و بر مبنای همین 
هدف و مأموریت، بخ��ش افراد دارای معلولیت 
دفتر س��احوی کن��دز، جلس��ات آگاهی دهی و 
نشس��ت های به اشتراک  60  تن از افراد بي سواد 
و کم سواد، علما و کارمندان دولتي در ولسوالي 
بغالن مرکزي و ش��هر پلخم��ري والیت بغالن 

برگزار کرد.
در این  نشست ها حقوق افراد دارای معلولیت 
از نظ��ر دین اس��الم، مش��کالت ا.د.م در کانون 
خانواده، حقوق ا.د.م در کنوانس��یون اش��خاص 
داراي معلولیت و قانون حقوق و امنتیازات افراد 
دارای معلولیت و گزارش از اجراآت سال 1395 
بخش اف��راد دارای معلولیت درباره تحقق پالن 

استراتیژیک  بررسی  شد.
در پایان جلس��ات اف��راد دارای معلولیت از 
کمیسسیون خواستند که با حمایت های بیشتر 
از ا.د.م؛ ش��مار بیشتر آنان را تحت پوشش قرار 
دهن��د و با همکاری نهاده��ای ذی ربط باهدف 

باز توانی و خود کفایی آنان توجه بیش��تر و بهتر 
کنند.

ارتقای ظرفیت 
مدافعان حقوق بشر 

بخش آموزش ه��ای دفتر س��احوی کندز، 
کارگاه آموزش��ی سه روزه ای را با عنوان »ارتقای 
ظرفیت مدافعان حقوق بشر در زمینه شیوه های 
آموزش حقوق بش��ر و داد خواهی« با اش��تراک 
34 تن از مدافعان حقوق بشر در تاالر کنفرانس  
پارلمان جوانان در ش��هر پلخمری والیت بغالن 

برگزار کرد.
 نشس��ت با صحبت های   همای��ون رهیاب، 
فعال مدن��ی و اس��تاد پوهنتون  درب��اره نقش 
مدافعان حقوق بش��ر و وظایف دولت در تأمین 
امنیت در شرایط دشوار و ضروری، آغاز شد. وی 
فعالیت های کمیسیون را در این عرصه ستود و از 
مدافعان حقوق بشر خواست بدون در نظر داشت 
مرزه��ای قومی، ملیت��ی و گروه��ی در تأمین 
و گس��ترش حقوق بشر س��عی و تالش  کنند. 
هم چنین در این کارگاه آموزشی سه روزه خانم 
فخریه فروغ، مسئول بخش آموزش حقوق بشر 
دفترساحوی کندز نیز درباره معرفی کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، اعالمیه مدافعان 
حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، دفاع ازحقوق 
بشر و حقوق بشردوستانه در شرایط منازعه و... 

صحبت کرد. 

مدافع��ان حقوق بش��ر اش��تراک کننده در 
کارگاه، ضمن قدردانی از فعالیت های کمیسیون 
در امر شناس��ایی مدافعان واقعی حقوق بش��ر، 
موضوعات ارائه ش��ده را عال��ی ارزیابی کرده و از 
دولت خواستند در شرایط دشوار و حاالت خاص 
در دفاع از مدافعان حقوق بش��ر اقدامات عملی 
کن��د و در تأمین امنیت آن ها که یکی از حقوق 
اساسی شان به حساب می آید از هیچ نوع سعی 

و تالش دریغ نکند.

دفتر ساحوی بامیان 
تشکیل کمیته دادخواهی حمایت از 

حقوق زنان در والیت بامیان
بخش حمایت از حقوق زنان دفتر ساحوی 
بامیان، به منظور نیل به اهداف واالی انس��انی 
و خدمت ب��ه زنان افغان همواره کوش��ش های 
پیگیر و مؤثر خود را انجام داده و در کنار س��ایر 
برنامه های کاری خویش، برنامه های ابتکاری را 
نیز برای تطبیق این اهداف  روی دس��ت گرفته 
است که از جمله یکی از این برنامه های ابتکاری، 
تش��کیل کمیته ای با عنوان »کمیته هماهنگی 

حمایت از حقوق زنان« است. 
این کمیته اولین نشس��ت خود را به تاریخ 
1396/5/24 در دفت��ر س��احوی بامی��ان، ب��ا 
هماهنگی بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان و 
به ریاست خانم زهرا معتمدی، رئیس کمیسیون 
در دفتر س��احوی بامیان برگزار ک��رد. هدف 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 سنبله  1396
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تش��کیل این کمیته، ایجاد ی��ک کمیته  کاری 
متشکل از نهادهای مختلف تأثیر گذار به منظور 
هماهنگی برای تطبی��ق برنامه های حمایتی از 
حقوق زن��ان و پیگیری جدی ت��ر دادخواهی ها 
در م��وارد خش��ونت های ش��دید علی��ه زنان و 
دفاع از حقوق این قش��ر آسیب دیده می باشد. 
اعضای این کمیته ش��امل رییس دفتر ساحوی 
کمیس��یون در بامیان، آمر و معاون بخش زنان 
کمیسیون، رییس امور زنان والیت بامیان، آمر 
جندر مقام والیت بامیان، مس��ئول شبکه زنان 
افغان در بامیان، مس��ئول بخش جندر بنیاد آغا 
خان، مس��ئول و هماهنگ کننده شبکه والیتی 
زنان در بامیان، مسئول شبکه جامعه مدنی در 
زون مرکزی بامیان، مسئول مرکز حمایتی زنان 
در بامیان، یک ت��ن از وکالی مدافع در بامیان، 
مس��ئول بخش جن��در دفت��ر UNCHR در 
بامیان، مسئول بخش جندر و حقوق بشر دفتر 
یوناما در بامیان، کارمند دفتر IMC و تعدادی 

از فعاالن مدنی در بامیان است. 
کمیت��ه در اولین نشس��ت خوی��ش، روی 
برنام��ه کاری و چگونگی پیش ب��رد فعالیت ها، 
تقس��یم وظایف، تنظیم زمان برگزاری جلسات 
بعدی کمیت��ه در آینده و بحث روی تعدادی از 
چالش های عمده فراروی زنان در بامیان پرداخت. 
در نهایت تصمیم بر این شد که جلسات کمیته به 
صورت ماهوار در دفتر ساحوی بامیان کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر، برگزار شود و در هر جلسه 
چالش ها و موضوعات حاد خش��ونت علیه زنان 
مطرح و اعضا به صورت مش��ترک و با همکاری 
یکدیگر راه حلی را به منظور رفع این چالش  ها 
جس��تجو  و به صورت جدی قضایا را بررس��ی و 

پیگیری کنند.

نیروهای امنیتی و دفاعی را با 
ارزش های حقوق بشری مسلح 

می سازیم 
داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان با حضور خویش در کارگاه 
آموزشی سه روزه برای نیروهای امنیتی و دفاعی 
در امر رعایت حقوق بش��ر و حقوق بشردوستانه 
بین المللی صحبت کرد. کارگاه یادش��ده توسط 
بخش آمبودزمن دفتر ساحوی بامیان، برای زنان 
موظف در نهادهای امنیتی و دفاعی برگزار شده 
بود. در این کارگاه 30 زن از این نهادها  اشتراک 

داشتند. 
داکتر س��مر برای اش��تراک کنندگان بیان 
داشت: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
با نهادهای امنیتی )وزارت دفاع، وزارت داخله و 
ریاس��ت امنیت ملی( بعد از چندین سال تالش 
توانستند  تفاهم نامه ای را به امضا  برسانند. در ذیل 
این تفاهم نامه موضوعات و مفاهیم حقوق بشر 
برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشورکه بیشتر با 

مردم سروکار دارند، تدریس خواهد شد. رئیس 
کمیسیون گفت: کمیسیون تالش دارد که بتواند 
نیروهای امنیتی را با ارزش های حقوق بشری و 
احترام به کرامت انس��انی مسلح بسازد تا آن ها 
بتوانند وظیفه خود را به عنوان یک مس��ئولیت 

وجدانی، قانونی و اانسانی انجام بدهند. 

دفتر والیتی غور
برگزاری کارگاه ده روزه با عنوان 

»آموزش حقوق بشرگامی به سوی 
صلح و توسعه«

کارگاه ده روزه آموزشی حقوق بشر با عنوان 
»آم��وزش حقوق بش��ر گامی به س��وی صلح و 
توسعه« با اشتراک 29 تن از دانشجویان، معلمان 
و متعلمان )17 زن و 12 مرد( از تاریخ 24 اسد 

تا 5 سنبله در دفتر والیتی غور بر گزار شد.
در جریان برگزاری این کارگاه آموزشی سه 
تن از اشتراک کنندگان اظهار داشتند که حقوق 
بش��ر را با مردم محل در مس��جد، در اطاق و با 
هم صنفان خود م��ورد بحث قرار داده و دیگران 
را از کرامت انس��انی و حقوق برابر تمام انسان ها 

آگاه کرده اند. 
قابل یادآوری اس��ت که در این برنامه فخر 
الدی��ن آریاپ��ور، رئی��س اطالع��ات و فرهنگ 
درباره اهمیت حقوق بش��ر و آزادی های بشری، 
فضل الحق احس��ان، رئیس ش��ورای والیتی نیز 
درب��اره حقوق بش��ر به عنوان تمدن بش��ری و 
مبارک رضای��ی، رئیس دفتر والیت��ی غور، در 
افتتاح این کارگاه آموزشی درباره کرامت انسانی، 
آزادی و برابری به عنوان سنگ بنای حقوق بشر 

صحبت کردند. 

دفتر ساحوی بلخ
تأکید بر اهمیت تحقیق معیاری در 

کمیسیون مستقل حقوق بشر
بیس��ت و دو ت��ن از کارمندان کمیس��یون 
مستقل حقوق بش��ر در کارگاه آموزشی دو روزه 
در شهر مزار شریف با روش های تحقیق آشنایی 
پیدا کردند. این کارگاه آموزش��ی به روزهای 5 
و 6 س��نبله توس��ط بخش تحقیق و مطالعات 
حقوق بشر این کمیس��یون برای کارمندانی از 
دفاتر ساحوی مزار شریف، کندوز و دفتر والیتی 
فاریاب در تاالر کنفرانس های این دفتر در مزار 

شریف برگزار شد. 
قاضی س��ید محمد س��امع، رئی��س دفتر 
ساحوی بلخ در آغاز این کارگاه آموزشی با تأکید 
بر ضرورت عمل معیاری در انجام وظیفه، مختار 
حیدری، عضو بخش تحقیق و مطالعات حقوق 
بش��ر و از مربی��ان این کارگاه آموزش��ی با ارائه 
مضامینی   چون کلیات روش تحقیق و روش های 
جمع آوری اطالع��ات صحبت کردند. هم چنین 
آموزگار دیگر این کارگاه آموزشی، سلما صادق 

از اعضای بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر 
راجع به رهنمود کلی درباره تکمیل پرسش نامه   

به تشریح موضوع پرداخت. 
در ای��ن کارگاه آموزش��ی عبداالحد فرزام، 
رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر در کابل ضمن صحبت یکی از اهداف مهم 
این کمیسیون را راه اندازی برنامه های تحقیقی 

دانست.

-گرامی داشت  پانزدهمین سالگرد 
تأسیس کمیسیون مستقل حقوق 

بشر 
تأس��یس کمیسیون   پانزدهمین س��الگرد 
مستقل حقوق بشر افغانستان، با برگزاری محفل 
سخنرانی و اجرای موسیقی و نمایشگاه کتاب، 
عکس و نقاش��ی در مزار ش��ریف گرامی  داشته 
ش��د. در این محفل که  روز بیس��تم سنبله در 
تاالر کینگ شهر مزار شریف برگزار شد، نزدیک 
به صد تن از فعاالن مدنی، مس��ئوالن نهادهای 
دولتی، فرهنگیان، استادان دانشگاه و خبرنگاران 

اشتراک کرده بودند.
قاضی س��ید محمد س��امع، رئی��س دفتر 
س��احوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر 
طی سخنانی دستاوردهای پانزده ساله این دفتر 
را در عرصه رهبری، آموزش، نظارت و دادخواهی 
بیان داش��ت و افزود علی  رغم این دستاوردها و 
بهبودی های که در عرصه های گوناگون حقوق 
بشری   چون آزادی ها، آموزش، خدمات صحی و 
کاهش شکنجه به عمل آمده، در برخی زمینه ها 
وضعیت در س��ال های اخیر رو به وخامت بوده 
است. او با اشاره به تأثیرات ناگوار ناامنی بر ارائه 
خدمات عام��ه گفت،  اکنون، ب��ه دلیل ناامنی، 
نمی توانیم ناظران خود را در ولسوالی های چهار 

والیت زیر پوشش این دفتر بفرستیم.
در ای��ن محفل محمد افض��ل حدید، رئیس 
ش��ورای والیتی بلخ تالش های دفتر س��احوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر برای کاهش آالم 
مردم و بهبود وضعیت حقوق بش��ر را قابل قدر 
دانس��ت. هم چنین مولوی امرالدین، سرپرست 
ریاس��ت حج و اوقاف والیت بلخ نیز در بخشی 
از سخنان خود گفت، حقوق بشر همان حقوق 
اسالم است و خداوند در قرآن به صراحت فرموده 
که ما کرامت را ب��ه بنی آدم عطا کردیم و نه به 

کدام پیرو دین خاص یا مسلمانان. 
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مخکې له دې چې پ��ه دې اړه خربې وکړو 

چې په يوه س��يمه کې د اوسیدونکو د سوکاله 

ژوند د له منځه تلو په صورت کې خلک له کومو 

س��تونځو رسه م��خ کيږي او خپ��ل حقه مدين 

حقوق له الس��ه ورکوي چې زما ددې مقالې له 

موخ��و رسه تړاو ل��ري غواړم د س��ولې او امنيت 

د اهميت پ��ه باره کې ځينو مس��ايلو ته د درنو 

لوستونکو پام راواړوم.

څرنګه چې س��ولې ته په ع��ريب او دري ژبو 

ک��ې د صلح کلمه مروجه ده چ��ې د اصالح له 

کلمې څخه اخيستل ش��وې او د روغې جوړې 

رسبريه نورې معناوې لکه ګټه، وړتيا، ښه والی، 

اس��تعداد، جوړښت، بش��پړتيا، نیکي، ښیګڼه، 

نعمت، پخالینه، اتحاد، اتفاق، اوربند، د جګړو، 

ش��خړو او تاوتریخوالو د له منځ��ه وړلو معناوې 

هم لري. س��وله بيالبيل ډولونه لري خو دلته د 

جنګ او جګړې د س��ولې اصطالحي تعریف او 

مفهوم د جنګ بندولو، د شخړو لیرې کولو او د 

اختالفونود له منځه وړلو په معنا دی.

 د خلکو ترمنځ سوله کول او د مسئولینو له 

خوا د سولې راوستلو لپاره هلې ځلې کول د الله 

)ج( ام��ر او حکم دی. الل��ه تعالی د قران کريم 

په بیال بیلو آیتونو کې د س��ولې په اړه حکمونه 

ورک��ړي دي چې د ځینو مفهومونو څخه یې په 

الن��دې ډول یادونه کوو: س��وله خیر دی، تل د 

خلکو ترمنځ سوله وکړئ، په ځمکه کې فساد مه 

ج��وړوئ، له الله څخه ووېرېږئ او په خپل منځ 

کې س��وله وکړئ، له الله او رسول څخه اطاعت 

وکړئ که مؤمنان یاست.

په اسالمي ټولنيز نظام کې د خلکو ترمنځ پر 

روغې، جوړې، خري او ښيګڼې، ترحم، ورورولۍ، 

اتحاد او اتفاق ډير تاکيد شوی دی چې لوړ مقام، 

ډير فضیلت او ثواب لري ځکه چې په سوله کې 

د ټولنې د هرې طبقې او ډلې لکه د ماشومانو، 

ځوانان��و، ښ��ځو او نارین��ه وو، بیالبی��ل حقونه 

نغښتي دي. د س��ولې او امنيت د نه شتون په 

صورت کې د ټولنې او هرې سیمې وګړي خپل 

برشي اسايس حقونه لکه ژوند، آزادي، شخيص 

او ټولني��ز امنيت، زده ک��ړې، د عقيدې او نظر 

بیان، مالکیت، هر مناسب ځای ته د سفر کولو 

یا اوس��یدلو، ازدواج کولو او داسې نور حقونه له 

السه ورکوي. نو ښکاره ده چې هغه افراد، ډلې 

مسئولني او رسچينې چې د يوې سيمې د وګړو 

سوکايل او امنيت له منځه وړي او خلک له خپلو 

حقونو څخه محروم سايت د لوی خدای )ج( اود 

س��يمې خلکو په وړاندې مسئول دي او په دې 

اړه به ورڅخه پوښ��تنه کيږي او همدارنګه هغه 

اش��خاص، دولتي او غري دولتي رسچينې چې 

د سيمې د سولې او امنيت ساتلو مسئوليت په 

غاړه ل��ري او په خپله وظیفه کې غفلت کوي او 

د امنيت د ټينګښت په اړه د زړه له کومې هلې 

ځلې نه تررسه کوي هم مس��ئول او د پوښتنې 

الندې راځي.

په ټوليزه توګه د س��يمې او هيواد د س��ولې 

او ټيکاو د ټينګښ��ت او د خلکو د برشي حقونو 

د تامین په برخه کې د ټولنې هر وګړی، قومي 

مرشان، بیالبیل��ې ټولنې او پ��ه ځانګړې توګه 

امنیتي مس��ئولني لکه ميل پوليس، ميل اردو، 

ميل امنيت او مسئول چارواکي وظيفوي او ميل 

مسئوليت لري.

روښ��انه ده چې کله په يوه کيل، ولسوالۍ، 

واليت، هيواد او هره س��يمه کې سوله او امنيت 

نه وي او خلک له خپلو حقونو څخه محروم پاتې 

وي نو پ��ه داخل او يا خارج کې يوې سلس��لې 

مهاجرتونو ته مجبوریږي چې په دې برخه کې 

زموږ د هيواد خلک له ډيرو ترخو او يا خوږو تجربو 

رسه آش��نايي لري، عموماً خپ��ل کورونه، پوله، 

پټی، شتمني او ترڅنګ یې ډير نور ارزښتونه له 

السه ورکوي، ترټولو مهم ارزښت چې غواړم ورته 

اش��اره وکړم هغه دادی چې د س��ولې او امنيت 

د نه ش��تون او یا مهاج��رت په لړۍ کې د ځوان 

نسل د ښوونې او روزنې پروسه له سختو ګواښونو 

د ناامنيو په صورت کې 
د خلکو برشي حقونه له 
پامه غورځول کيږي

سیدعزیزاحمد هاشمي
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رسه مخ کيږي، د ښ��وونې او روزنې هغه نورمال 

بهري چې د زده کوونکو د عمر )س��ن( او سويې 

مس��ئله په کې د اهمیت وړ ده ل��ه ډيرو جدي 

ستونځو رسه مخ کيږي يعنې رسبیره پردې چې 

د ښونځيو د ودانيو، ښ��وونکو او دريس توکو نه 

ش��تون يا کمښ��ت احساس��يږي په څنګ کې 

وررسه د زده کوونکو د تګ راتګ، له چاپرييال، د 

خلکو له ژبې، مذهب، رواجونو او ارزښتونو رسه د 

نابلدتيا او نورو ډيرو ذهني او رواين ستونځو رسه 

مخامخ کيږي چ��ې په پايله کې زده کوونکي د 

زده کړې له حق څخه بې برخې او په راتلونکي 

ک��ې د ټولنې د ګټور او مس��ئول فرد په توګه نه 

يش ځليدالی. ښ��کاره خربه ده چې په داسې 

يو چاپريیال يا رشایطو کې را لوی شوي ځوانان 

چې د خپلې زده کړې او خپل شخصيت جوړولو 

په حساس او اړين وخت کې يې له خپلو حقونو 

څخ��ه ګټه ن��ه وي پورته کړي او ل��ه هغو څخه 

محروم پاتې شوي وي د ارواپوهنې له نظره هم د 

يو عقده مند شخصيت په توګه تبارز کوي او د یو 

ګټور ځوان په توګه ورڅخه زياته مته نه کيږي. 

ک��ه په هره برخه کې دنده تررسه کوي ورباندې 

زيات حس��اب نيش کيدالی. که همدا ځوانان 

د هیواد په امنيتي ارګانونو کې هم دنده تررسه 

کوي په فکر او عمل کې به يې د عقدې، انتقام 

او تیروتنو نښ��ې نښانې په سرګو کيږي چې د 

مهمو دندو او مس��ئوليتونو سپارل به ورته د ډاډ 

وړ نه وي.

نه یوازې د هيواد په امنيتي ارګانونو بلکې په 

نورو ادارو او ټولنيزو برخو کې هم د ډیرو ستونځو 

او ګواښونو بنسټ همدا پورته ذکر شوي الملونه 

تشکيلوي چې په خپل وخت او په ځانګړې توګه 

په جنګ ځپلو سيمو کې نه تنها ورته پاملرنه نه 

ده شوې، بلکې عموماً د وسله والو ډلو ترمنځ د 

نظامي عملياتو په ترڅ کې د هغو سيمو د خلکو 

بیالبی��ل حقونه تر ګواښ��ونو او ننګونو رسه مخ 

ش��وي او د س��يمې خلک له خپلو حقونو څخه 

محروم ش��وي دي. عموماً د س��يمې خلک په 

دې مته وي چې کله وس��له وال قوتونه سيمې 

ت��ه ورځي نو له ځان��ه رسه به ډي��رې برياوې او 

آسانتياوې راوړي، ژوند به يې خوندي او له هره 

اړخه به مصئون يش، خو برعکس، د نوو قوتونو 

په راتلو رسه د سیمې د عامو اوسیدونکو ژوند له 

نورو نوو س��تونځو رسه مخ کیږي او خلک د بیال 

بیلو وس��له والو قوتونو د زور ازمایلو په منځ کې 

ټکول کیږي او حقونه یې له پښو الندې کیږي.

د هي��واد وس��له وال قوتونه چ��ې کله يوې 

س��يمې ته نن��وزي او هلته ميش��ته کيږي بايد 

د هغې س��يمې د خلکو زړونه السته راوړي، له 

مناسبو قومي مرشانو او مخورو رسه په مشوره د 

هغې سيمې د بیالبیلو ستونځو د حل په موخه 

هلې ځلې وکړي.

د هېواد وسله والو قوتونو تر ډیره حده له خپلو 

امکاناتو څخه په ګټه اخيستنې رسه د هيواد په 

مرکز او والیتونو کې د خلکو د مصئونيت او آرام 

ژوند لپاره په پوره رسښندنو رسه له وياړه ډکې د 

ستاينې وړ دندې تررسه کړي او په راتلونکي کې 

يې هم تررسه کوي، خو ددې ترڅنګ غواړم ځينو 

هغو کوچنيو ستونځو يا تیروتنو ته چې کله نا کله 

د هيواد وسله والو قوتونو له ځينو مسئولينو څخه 

د امکانات��و د نه درلودلو ل��ه امله یا د مجبوريت 

له مخې په خطا او يا په ش��عوري توګه په ځينو 

ځايونو کې تررسه کيږي اشاره وکړم.

- ځينې وختونه داسې پيښيږي چې د هيواد 

وسله وال قوتونه يوه سيمه د دولت له مخالفينو 

څخه د موقت وخت لپاره نیيس او خپل قوتونه 

له يوې مودې څخه وروس��ته له هغې س��يمې 

راب��ايس، د س��يمې خلک ل��ه بیالبیلو امنيتي 

ستونځو رسه مخ کيږي او خپلو برشي او مدين 

حقونو ته يې د الرسيس امکانات له منځه ځي.

- ځينې وختونه داسې پيښيږي چې وسله 

وال قوتونه يوې س��يمې ته په ننوتو رسه د عامه 

ګټ��و له ودانيو لک��ه: د ښ��وونځيو، کلينيکونو، 

جوماتونو او داس��ې نورو څخ��ه د خپلو قرارګاوو 

په توګه ګټه اخيل چې د ښ��وونځيو د زده کړې 

بهري، د خلکو روغتيايي اس��انتياوو او عبادتونو 

لپاره ستونځې رامنځته کيږي او حتی نوموړې 

ودانۍ د مخالفو وس��له والو قوتونو له ګواښ��ونو 

رسه مخ کيږي.

- ځينې وختونه په يوه س��يمه کې د وس��له 

والو قوتونو د ميشته کيدو په صورت کې د هغو 

د قرارګاوو په ش��اوخوا کې د خلکو د تلو راتلو په 

الرو بندیزونه لګول کيږي چې د خلکو د تکليف 

او ځورونې المل کيږي.

- ځين��ې وختونه ځینې مس��ئولني د عامو 

خلکو رسه څرنګه چې الزمه وي مناس��ب چلند 

ن��ه کوي چ��ې د هغو د اذي��ت او ځورونې المل 

جوړيږي.

- ځينې وختونه په ځانګړې توګه د شپې له 

خوا پرته له دې چې سيمې او یا د دوې قرارګاوو 

ته کوم خطر او تهديد په دقیقه توګه تش��خيص 

يش له بې ځای��ه ډزو څخه د خلکو آرام ژوند له 

ويرې او تهديد رسه مخ کيږي.

- ځينې وختونه ل��ه نظامي يونيفورم او نورو 

امکاناتو څخه د خلکو د ځورونې او تهديد لپاره 

د ځینو منس��وبينو له خوا ناوړه ګټه اخيس��تل 

کيږي.

- ځینې وختونه ځینې مسئولین د نظامي 

یونیفورم، نظامي نقلیه وسایطو او مهامتو څخه 

په ګټ��ې اخیس��تنې رسه د ه��ر ډول اصولو او 

قوانینو ماتول، ځان ته حق او نورو ته ناروا بويل.

د هيواد د داخيل جګړو په دې تقریباً څلور 

لسیزو کې د افغانستان د مرکز او والیتونو خلک 

د خپل منځي تاوتریخوالو، تنظيمي مخالفتونو، 

دولتي او غیردولتي مخالفينو د وسله والو عملياتو 

او فعالیتونو په ت��رڅ کې له بيالبیلو ناورینونو او 

ناخوالو رسه الس په ګري��وان وو، پدې ترڅ کې 

يې ترخې تجربې زغميل دي او له خپلو برشي 

او مدين حقونو څخه محروم پاتې شوي، خپلې 

مادي او معنوي شتمنۍ يې له السه ورکړي او د 

خپلو سيمو او هيواد پريښودلو ته مجبور شوي 

دي. ددې لپاره چې زموږ د ګران هيواد مظلوم 

ولس د پورته ذکر ش��وو ستونځو او محروميتونو 

رسه تل الس په ګريوان ن��ه وي او خپل نورمال 

ژوند ته په خپل ټاټوب��ې کې ادامه ورکړي او له 

خپلو حقه حقونو څخه برخمن وي نو راځئ چې 

ځينې ګټورې تجربې او مش��ورې د خپلو خلکو 

د ژوندانه د بهبود، آرام او سوله اییز چاپیریال د 

منځته راتلو لپاره رسه رشیکې کړو. 

د ب��رش د اس��ايس حقونو د تأم��ني په باره 

کې په بیالبیل��و وختونو او ځایونو کې بیالبیلې 

اعالميې تصویب ش��وي دي چې پکې د برشي 

اسايس حقونو د تطبیق کولو لپاره تاکید شوی 

چې هر څوک له هر ډول امتياز لکه: نژاد، رنګ، 

جنسيت، ژبه، مذهب، سيايس عقيده او داسې 

نورو پرته د مساوي حقونو درلودونکي دي.

د اسالم په مقدس او سپيڅيل دين کې هم 

د برشيت د فالح، ښ��يګڼې او س��وله ايز ژوند د 

تأم��ني لپاره د اس��المي رشیعت )5( اس��ايس 

مقصدونه چې څوارلس س��وه کال��ه پخوا يې د 

برش اس��ايس حقونه په ژوره توګ��ه څيړيل او د 
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پلې کولو لپاره يې هر مسلامن مکلف کړيدی په 

الندې ډول بیان شوي دي:

د نفس ساتنه )د ژوند حق(،  -

- د نسل ساتنه، 

- د مال یا شتمنۍ ساتنه،

- د عقل ساتنه )د عقیدې او بيان آزادي(او

- د انساين کرامت، رشف او عزت ساتنه. 

د پورت��ه )5( مقصدون��و پ��ه ه��ر اصل کې 

بیالبیل ب��رشي حقونه نغښ��تي دي چې دلته 

يوازې ورڅخه يادونه وشوه.

د اس��الم س��ر الرښ��ود ح��رت محم��د 

مصطف��ی)ص( ټ��ول ژوند او د هغ��وی چلند د 

غزاګان��و او فتوحات��و په وخت کې ن��ه يوازې د 

مسلامنانو لپاره بلکې د ټول برشیت لپاره روښانه 

قوي بیلګې او الرښوونې دي، چې له ځينو يې 

په الندې ډول يادونه کوو:

د خی��رب غزا پ��ه وخت کې حرت رس��ول 

الله)ص( صحابه وو ته د خپل معمول مطابق له 

غزا څخه مخکې داسې نصیحت وفرمایه:

په زړو، ماشومانو، ښځو او راهبانو به حمله نه 

کوئ، تل د سولې او احسان الره غوره کړئ.

 )تاریخ الخمیس، دویم جلد 47مخ(

د خی��رب ل��ه فتحې څخ��ه وروس��ته د ناعم 

قلعې يو یهودي د حرت رس��ول اکرم)ص( په 

خدمت کې حارض ش��و او له ځينو مس��لامنانو 

څخه يې ش��کایت وکړ چې زموږ حيوانات ذبح 

او خ��وري، زمونږ فصلونه تباه ک��وي او زمونږ پر 

ښځو س��ختي کوي. حرت رسول کریم)ص( 

حرت عبدالرحم��ن بن عوف ته وفرمایل چې 

پر آس سپور او مس��لامنانو ته اعالن وکړه چې، 

جنت ب��ه يوازې مؤمنانو ته ورکول کيږي او ټول 

ملانځه ته راټول کړه. له ملانځه څخه وروسته يې 

هغوی مخاطب کړل او ورته ويې فرمايل چې: ) 

الله تعالی تاسې بې له اجازې څخه د اهل کتابو 

کورون��و ته له داخلیدو او د هغوی د میوو خوړلو 

او حیواناتو له ذبح کولو او خوړلو څخه منع کړي 

یاست.(

کله چې حرت رس��ول اکرم)ص( له خپلو 

صحابه وو رسه د يو فاتح په صفت مکې ته داخل 

ش��و نو له تواضع او انکس��ارۍ څخه یې خپل 

مب��ارک رس دوم��ره ټیټ نیول��ی وو چې د اوښ 

له مال رسه لږېده، په خوله یې د الله تعالی)ج(

حم��د جاري او زړه يې همغ��ه ورځ هم د خدای 

د بنده ګانو لپاره په هامغه شان له مينې څخه 

ډک وو لک��ه څرنګه چې ديارلس کاله پخوا کله 

چ��ې مرشکان��و هغوی مب��ارک ل��ه مکې څخه 

هجرت ته مجبور کړی وو، د مس��لامنانو شمیر 

هغه وخت ک��م او ظاهراً کمزوري وو، مکې ته د 

راس��تنيدو په وخت کې له هغ��وی رسه غلبه او 

پوره طاقت موجود وو، لدې امله د مکې خلک له 

دې ويریدل چې اوس به دوی ته د تیرو ظلمونو 

بدله ورک��ول کيږي خو بیا يې ه��م ددې هیله 

درلوده چ��ې محمد)ص( خو ډير رح��م زړی او 

عفوه کوونکی دی. د حرت ابن عباس)رض( 

د روای��ت له مخې کله چې حضور)ص( منرب ته 

پورته ش��و، د الله)ج( حم��د او ثنا يې بيان کړه، 

د مکې اوس��يدونکي يې مخاط��ب او ترې ويې 

غوښتل چې نن تاس��و څه ګامن کوئ، چې زه 

به له تاس��و رسه څه چلند )سلوک( وکړم؟ تاسو 

په خپله ووايئ چې له تاسو رسه بايد څه ويش؟ 

هغو په ځواب کې وویل چې مونږ خو له تاس��و 

څخه د نيک چلند هيله لرو، مونږ وايو چې تاسو 

خو زمونږ معزز د تره زوی یاس��ت. په دې وخت 

کې چې رسول اکرم)ص( د پوره قدرت او غلبې 

خاوند وو، ويې فرمايل: نن زه تاس��و ته هغه څه 

وایم لکه چې زما ورور يوسف )ع( خپلو وروڼو ته 

وييل وو چې:

َق��اَل اَل َتْثِيَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَمۖ  َيْغِفُر اللَُّه َلُكْم 

ۖ وَُهَو أَرَْحُم الرَّاِحِمنَي )د یوس��ف س��وره )92( 

آيت(.

ژباړه: نن پر تاسې کومه مالمتيا )پړه( نشته، 

الله پاک دې تاس��و ته بخښنه وکړي او هغه تر 

ټولو زيات بخښوونکی او مهربان دی. 

د خی��رب د فتحې پ��ه وخت ک��ې يهوديانو 

حرت رسول الله)ص( ته د زهر ورکولو دسیسه 

جوړه کړه او ډیر س��خت زهر يې د وزې په غوښه 

کې د زینب په نوم د سالم بن مشکم ښځې په 

واس��طه حضور)ص( ته وړان��دې کړل کله چې 

حضور)ص( لږه اندازه ترې واخيسته او خولې ته 

ی��ې نږدې کړه د زهرو احس��اس يې وکړ. يو بل 

صحايب حرت ب��رش)رض( يوه مړۍ ترې وکړه 

او لږه شیبه وروسته شهيد شو. حضور)ص( هغه 

ښ��ځه او نور يهودیان راوبلل او پوښتنه يې ترې 

وکړه چې رښ��تيا ووایئ چې تاس��ې ولې په دې 

غوښ��ه کې زهر ګډ کړي وو؟ هغې ښ��ځې ورته 

وويل چې مونږ داس��ې پتيلې وه چې که تاس��و 

رښ��تيني یاس��ت نو دا زهر به پر تاسو هیڅ اثر 

ونه کړي، ترې وبه س��اتل شئ، او که ریښتیني 

نه ياست نو له تاس��و څخه به مونږ خالص شو. 

حرت رس��ول کری��م)ص( په ډیر ج��الل ورته 

وفرماي��ل: خ��دای تعالی به هیڅکله تاس��و ته 

ستاس��و د ټولو هڅو رسه زما د قت��ل توان درنه 

کړي.

 ))السیرة املحمديه صفحه 329((

رس��ول کری��م)ص( د وفات پ��ه وخت کې 

يب يب عایش��ې)رض( ته وویل: ای عایشې! زه 

تراوس��ه د هغو زهرو د اذیت احساس کوم چې 

پ��ه خیرب کې یهودیانو ماته راکړي وو او زما بدن 

ال تراوسه د هغو زهرو له اغیزې څخه سوزي. خو 

رسه له دې هم حض��ور)ص( د خپل ځان لپاره 

له چا انتقام وانخيست. یهودیان يې وبخښل او 

هغه ښځه يې هم معافه کړه.  ))صحیح بخاري 

کتاب املغازي((

 رس��ول کریم)ص(د نامس��لامنو عقایدو او 

مذهب��ي حقونو ته هم پاملرنه کړې ده. د خیرب 

د فتح��ې په وخت کې د تورات ځينې نس��خې 

مس��لامنانو ته په الس ورغل��ې وې. یهودیان د 

حرت رس��ول الله)ص( په خدمت کې حارض 

ش��ول او هيله يې وکړه چ��ې د هغوی مذهبي 

مقدس کتابونه بیرت��ه ورکړل يش. حضور)ص( 

صحابه وو ته حکم وکړ چې د یهودیانو مذهبي 

کتابون��ه دې بیرته ورکړي.   )) الس��یرة الحلبیه 

جلد 3 صفحه 49((

- کله چې د نجران نصاراوو یوه )60( کسیزه 

ډله په مدینه منوره کې د حضور)ص( په خدمت 

کې حارضه شوه، نو دوی ته یې په نبوي جومات 

)مسجد نبوي( کې ځای ورکړ. هغوی حضور ته 

ځينې تحفې وړاندې کړې نو حضور)ص( هغه 

تحفې چې تصویرونه يې درلودل ونه منلې خو 

د وړين��و کالیو تحفه يې قبول��ه کړه. کله چې د 

هغو د عبادت وخت را ورس��ید، ويې وغوښ��تل 

چې په همدې جومات کې خپل عبادت وکړي، 

ځين��و صحابه وو د هغو د عبادت مخالفت کاوه 

خ��و حض��ور)ص( دوی ته اجازه ورک��ړه چې په 

خپله طریقه په نبوي جومات کې عبادت وکړي. 

)السباب النزول صفحه 35(، 

- له ابن اسحق څخه روایت دی: کله چې د 

نصاراوو يوه ډله د حضور)ص( لیدو ته راغلې وه، 

حضور)ص( په نبوي جومات کې ناست وو او د 

مازدیګر )عرص( ملونځ ي��ې ادا کړی وو، په دې 

پاتې په 27 مخ کې
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اشاره:
- هنوز بیش از 60 درصد مردم افغانستان 

بی سواد ند؛
- افغانس��تان به 60 سال زمان برای محو  

بی سوادی نیازمند است؛
- س��االنه یک درص��د از بی س��وادان در 

افغانستان باسواد می شوند؛
- ناامن��ی، فس��اد و کمب��ود بودجه موانع 

اصلی در برابر محو بی سوادی است؛
- هن��وز 57 درص��د کودکان در سراس��ر 

جهان از رفتن به مکتب محرومند؛
- بی��ش از 50 درصد ک��ودکان محروم از 
آموزش در مناطق جنگ زده زندگی می کنند؛
س��واد نقش��ی  مهم  در آم��وزش، تعمیم و 
ترویج حقوق بش��ر دارد. همان گونه  باسوادی 
در تم��ام عرصه های دیگر زندگ��ی اجتماعی 
ضروری اس��ت، فهم و درک حقوق بش��ر نیز 
نیازمند سواد است. در نتیجه چهار دهه جنگ 
و خش��ونت فرصت های سوادآموزی در کشور 
کمتر میس��ر بود. چنانچه آمار رسمی دولتی 
نش��ان می دهد که هنوزهم بیش از 60 درصد 

مردم افغانستان بی سوادند. 
افغانس��تان تعهد کرده اس��ت که براساس 
اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 بی سوادی 
را در کش��ور محو کند؛ ام��ا مقام ها در وزارت 
مع��ارف می گویند: »در عم��ل چنین چیزی 
امکان ندارد.« س��واد کلید اساس��ی دسترسی 

بی سـوادی
چالشی بزرگ 
برای ترویج حقوق بشر

انسان ها به حقوق بشر اس��ت. وقتی انسان ها 
باس��واد می ش��وند، در واق��ع زنجی��ره فقر را 
می ش��کنند و دیگر در زمره انس��ان های فقیر 

به شمار نمی روند. 

سواد و توسعه پایدار
دسترس��ی ب��ه تعلیم و تربی��ت با کیفیت 
حق بشری انس��ان ها  و یکی از اهداف توسعه 
پایدار است. در س��ال های اخیر دستاوردهای 
چشمگیری در عرصه دسترسی به آموزش در 
س��طح جهان به وجود آمده و به ویژه دختران 
بیش��تری ش��انس رفته به مکتب را به دست 
آورده اند. ولی با وجود این، تالش های بیشتری 
نیاز اس��ت که انسان ها به این حق قانونی شان 
رسند. به گونه نمونه تعداد کمی از کشورها به 
برابری جنسیتی در دسترسی به حق آموزش 
رس��یده اند در حالی که در بس��یاری کشورها 

این تعادل هنوز وجود ندارد. 
آماری که توس��ط س��ازمان مل��ل متحد 
ارائه ش��ده نش��ان می دهد که ن��رخ ثبت نام 
ب��رای آموزش در کش��ورهای رو به توس��عه به 
91 درص��د رس��یده، این در حالی اس��ت که 
هنوزهم 57 میلیون کودک از رفتن به مکتب 
و مراک��ز آموزش��ی محروم اند. بیش��تر از 50 
درص��د کودکانی که مکتب رفت��ه نمی توانند 
در مناطق جنگ زده زندگی می کنند. براساس 
این آمار 103 میلیون جوان در سراسر جهان 

از نداشتن سواد ابتدایی رنج می برند در حالی 
ک��ه 60 درصد این آم��ار را زن��ان و دختران 
تشکیل می دهند. )سازمان ملل متحد صفحه 

اهداف توسعه پایدار(

سواد در افغانستان
برنامه ه��ای س��وادآموزی در افغانس��تان 
توس��ط معینیت س��وادآموزی وزارت معارف 
ب��ه پیش برده می ش��ود. براس��اس آم��ار این 
نه��اد، بی��ش از 60 درصد مردم افغانس��تان 
بی س��واد ند. در ح��ال حاضر س��االنه بیش از 
100 ه��زار نف��ر در برنامه های س��وادآموزی 
معینیت س��وادآموزی وزارت معارف ش��رکت 
می کنن��د. نهادهای دیگر نی��ز در این زمینه 
فعالیت دارند چنانچه حدود 400 هزار تن در 
برنامه های س��وادآموزی مؤسسات غیردولتی 
س��هم می گیرند. این برنامه ها در ولسوالی ها و 
شهرها توس��ط معلمین مکاتب به پیش برده 
می شوند. برخی از نهادهای دیگر نیز در کنار 
وزارت مع��ارف، برنامه های س��وادآموزی را به 

پیش می برند. 
براس��اس تفاهمنام��ه ای که بی��ن وزارت 
معارف و وزارت های دفاع، داخله و امنیت ملی 
امضا ش��ده، برنامه های ویژه سوادآموزی برای 
باسواد کردن س��ربازان اردو، منسوبان پولیس 
و مام��وران امنیت ملی برگزار می ش��ود. این 
برنامه ها به همکاری معینیت س��وادآموزی به 
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پیش برده می شوند و در نتیجه آن کارمندان 
بی سواد نهادهای امنیتی، باسواد می شوند. 

براس��اس آمار معینیت س��وادآموزی، در 
یک س��ال بیش��تر از 500 هزار نفر در سراسر 
افغانس��تان در برنامه های سوادآموزی وزارت 
مع��ارف و نهاده��ای دیگر ش��رکت می کنند. 
این آم��ار نش��ان می دهد که س��االنه تنها از 
50 ت��ا 100 هزار نفر در افغانس��تان باس��واد 
می ش��وند؛ زیرا همه افرادی که در برنامه های 
سوادآموزی شامل می شوند، این دوره را پیش 

از  کامل کردن، ترک می کنند. 
س��ردار محمد رحیمی، معین سوادآموزی 
وزارت مع��ارف گف��ت ک��ه با تم��ام تالش ها 
در عرص��ه س��وادآموزی، »تنه��ا ی��ک درصد 
بی سوادان، ساالنه باس��واد می شوند نه بیشتر 
از آن.« رحیمی افزود شصت سال دیگر زمان 
نیاز است تا بی سوادی از افغانستان محو شود. 
به گفته آقای رحیمی، روند س��وادآموزی در 
افغانستان زمانی تسریع خواهد شد که دولت 
بودج��ه، امکانات و نیروی انس��انی بیش��تری 
را ب��رای این عرصه اختص��اص دهد. معینیت 
سوادآموزی از بودجه وزارت معارف دو درصد 
س��هم دارد و این مق��دار بودجه اص��اًل برای 
پیشبرد برنامه های سوادآموزی کافی نیست. 

یکی از دالیلی که سبب می شود برنامه های 
سوادآموزی در والیات، ولسوالی ها و روستاها 
به درستی اجرا نش��ود، ناامنی است. مسئوالن 
وزارت مع��ارف می گوین��د، به دلی��ل ناامنی 
برنامه ه��ای س��وادآموزی به درس��تی نظارت 
نمی ش��وند. به همین دلیل بیش��تر دوره  های 
سوادآموزی پیش از تکمیل، به پایان می رسند 
و در بیش��تر موارد، ناقص باق��ی می مانند. به 
گفته مس��ئوالن وزارت معارف در 40 درصد 
خاک افغانس��تان که حکومت در آن تس��لط 
ندارد، هیچ برنامه ای برای س��وادآموزی وجود 
ن��دارد؛ اما به دلیل فش��ارهایی که نمایندگان 
پارلمان و ش��وراهای والیت��ی وارد می کنند، 
بودجه س��وادآموزی این مناطق نیز فرستاده 
می شود در حالی که عماًل هیچ برنامه ای برای 

سوادآموزی وجود ندارد. 
در کنار ناامنی، سنت ها و عرف و سنت های 
ناپس��ند نیز س��بب می ش��وند که برنامه های 
س��وادآموزی ب��ه درس��تی تطبی��ق نش��وند. 
آقای رحیمی خاطرنش��ان کرد که فس��اد در 
ریاس��ت های معارف و شوراهای والیتی سبب 
می شود که »برنامه های سوادآموزی به عنوان 
یک امتی��از در اختیار نمایندگان ش��وراهای 
والیتی و روس��ای مع��ارف ق��رار می گیرند«. 
آقای رحیمی اف��زود، وزارت معارف »مطمئن 
نیس��ت« که آیا این برنامه ها به درس��تی اجرا 
می شوند یا خیر؛ زیرا هیچگونه نظارتی بر این 

برنامه ها وجود ندارد. 

ادارات دولتی افغانستان هنوز نظر واحدی 
در م��ورد درصدی باس��وادان در افغانس��تان 
ندارند. اداره احصائیه مرکزی گفته اس��ت که 
34 تا 35 درصد مردم افغانستان باسواد ند در 
حال��ی که وزارت مع��ارف می گوید 39 تا 40 
درصد مردم کش��ور ب��ا س��واد ند و متباقی از 

داشتن سواد محرومند. 

نقش س�واد در ترویج آموزش حقوق 
بشر 

آموزش و ترویج حقوق بشر رابطه مستقیم 
با س��واد و س��طح دانش مردمان یک جامعه 
دارد. به هر اندازه ش��مار باس��وادان بیش��تر و 
سطح سواد در یک کشور باالتر باشد، به همان 
اندازه آموزش حقوق بشر و ترویج آن آسان تر 
اس��ت. برعکس، در صورتی که میزان س��واد 
در یک جامعه پایین باش��د، ب��ه همان اندازه 
فهم حقوق بش��ر دش��وارتر است و تالش های 
بیشتری نیاز است که مردم به درک واقعی از 
حقوق بشر برسند. چالش آموزش حقوق بشر 
برای اعضای بی س��واد یک جامعه از آنجا آغاز 
می شود که فرد بی سواد مس��تقیماً نمی تواند 
با اس��تفاده از جزوه ها، کتاب ه��ا  یا مواد دیگر 
آموزشی، حقوق بش��ر را بیاموزد؛ بلکه چنین 
افرادی باید غیرمستقیم و توسط افراد دیگری 
که سواد دارند، حقوق بشر را بیاموزند و از آن 

آگاه شوند. 
رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده بخش 
آموزش حقوق بشر می گوید، آموزش باواسطه 
حقوق بش��ر برای افراد بی س��واد  یا کم سواد، 
»ی��ک چال��ش اس��ت.« او می افزایدآم��وزش 
حقوق بش��ر نیازمن��د فهم، تجزی��ه و تحلیل 
مفاهی��م حق��وق بش��ری اس��ت در حالی که 
افراد بی س��واد و یا کم س��واد چنین توانایی را 
ندارند و به همین دلیل ترویج حقوق بش��ر با 

دشواری هایی روبه رو است. 
به همان ان��دازه که آموزش حقوق بش��ر 
برای افراد بی س��واد یک جامعه چالش است، 
ای��ن موضوع برای اقش��ار باس��واد جامعه که 
دارای س��طوح عالی س��واد ند، س��هل و آسان 
اس��ت. باسوادان به راحتی مفاهیم حقوق بشر 
را درک، تجزی��ه و تحلی��ل می کنن��د و آن را 

می پذیرند. 

باور به شایعه 
آم��وزگاران حق��وق بش��ر در کمیس��یون 
مستقل حقوق بشر می گویند بی سوادی سبب 
می شود که مردم حقوق بشر را از طریق افواه  
و شایعه هایی بفهمند که هیچ ربطی به حقوق 
بشر ندارد. در چنین وضعیتی پیش از این که 
مردم از مفاهیم واقعی حقوق بشر آگاه شوند، 
آن را از طریق افواهی که بیشتر برداشت های 

منفی و ضد حقوق بشری دارند، می فهمند به 
این دلیل تفهیم ارزش ها و عناصر حقوق بشر 
برای بی سوادان بسیار دش��وار است. چنانچه 
در ابتدا این مفاهیم باید بسیار ساده و بسیط 
شوند تا برای افرادی که سواد ندارند  یا از سواد 
ابتدایی برخوردارند، قابل فهم شوند و درک آن 
آسان تر شود. در غیر آن مطرح کردن مفاهیم 
حقوق بشری نه تنها گرهی را نمی گشاید؛ بلکه 

سبب کج فهمی از حقوق بشر می شود. 
برداش��ت ها و پیش فرض ه��ای س��نتی از 
قضایا نزد افراد بی سواد و کم سواد نیز آموزش 
حقوق بشر را با دشواری هایی مواجه می کند. 
در حال��ی ک��ه هنوزهم س��نت های اجتماعی 
باوره��ای م��ردم را ش��کل می ده��د و آنچه 
بیرون از این س��نت ها مطرح می شود، بیگانه 
و نا آش��نا به نظر می رس��د؛ به این دلیل مردم 
فکر می کنند حقوق بشر با زندگی آنان ربطی 

ندارد. 
فه��م نادرس��ت از حقوق بش��ر در جامعه 
افغانس��تان چالش دیگر اس��ت. بسیاری ها در 
ابتدا فکر می کردند که حقوق بشر آمده است 
تا آزادی بی حد و حصر را در جامعه ترویج کند. 
به دلیل نبود برنامه های آموزشی در نخستین  
سال های پس از شکست طالبان بیشتر مردم 
برداش��ت های منف��ی و وارونه از حقوق بش��ر 
داش��تند؛ ولی پس آن که کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان به فعالیتش آغاز کرد و 
آگاهی از حقوق بشر گسترش یافت، رفته رفته 
چنین درکی از حقوق بش��ر حداقل در میان 

افراد باسواد جامعه تغییر کرد. 
آموزگاران حقوق بشر می گویند در برخی 
م��وارد وقتی می خواس��تند ب��رای یک جمع 
کارگاه آموزش حقوق بشر برگزار کنند، پیش 
از برگزاری کارگاه، با مخالفت ها و ضدیت های 
شدیدی روبه رو می ش��دند؛ ولی وقتی کارگاه 
برگزار می ش��د و آم��وزگاران حقوق بش��ر را 
ب��ا جزئیات برای اش��تراک کنندگان تش��ریح 
می کردند، برداش��ت ها تغییر می کرد و همان 
افرادی که در ابتدا مخالف حقوق بش��ر بودند، 
ب��ا تغییر موضع، از حقوق بش��ر و مفاهیم آن 
اس��تقبال می کردن��د و به این نکت��ه مهم نیز 
اذعان می کردند که برداش��ت های اولیه آن ها 
ناش��ی از افواه  بوده و براس��اس برداشت های 
نادرست از حقوق بشر شکل گرفته بود. آقای 
جاوی��د می گوید مخالفان حقوق بش��ر پس از 
بحث و تبادل نظ��ر، نه تنها ارزش های حقوق 
بش��ری را می پذیرن��د بلک��ه گاه��ی خود به 

حامیان خوب حقوق بشر بدل می شوند. 
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افغان ولسمرش محمد ارشف غني د بکارت 

معاینې د بندېدو شفاهي امر کړی، خو يب يب 

يس پښ��تو موندلې چې د ولس��مرش حکم نه 

پل��ی کېږي او په پالزمېنه کابل کې ال د بکارت 

معلومولو پېښې شته.

نړیوال سازمانونه وايي چې دا معاینه علمي 

نه ده او نيش کولی څه ثابت کړي.

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

کمیس��یون وايي د بکارت معاین��ې د درولو په 

موخه پرمختګونه ش��وي خو مني چې ال هم د 

نجونو بکارت کتل کېږي.

اتلس کلنه پېغله، چ��ې موږ یې د هویت د 

پټ ساتلو لپاره دلته د ندا په نامه یادوو، وايي د 

بکارت معاینې یې ارمانونه نیمګړي کړي دي.

ندا مخکې یوه تکړه محيل سندر غاړې وه، 

خو له معاینې وروسته یې په ټولنه کې نه د هرن 

او نه خپل درناوی پاتې دی.

نوموړې، پولیس��و د نام��رشوع اړیکو په تور 

نیولې وه او بیا یې د بکارت معاینې لپاره عديل 

طب ته ولیږله:

» له نوي کال یوه ورځ مخکې حوزې بوتلو پر 

ما دا شک و چې خپلو دوستانو رسه مې جنسې 

اړیکه پاللې. د بکارت معاینه یې وکړه خو هر څه 

سم و. »

د هغې په خ��ربه، معاینې زما ژوند راته تباه 

کړ اوس، نو زه هغه پخوانۍ نجلۍ نه یم، هر چا 

به راته په ټېټه سرګه کتل، خویندې مې مکتب 

کې ځورول کېد، کورنۍ مې ویل چې کور کيل 

کې دې زموږ نوم بد کړ:

“ښ��وونځي ته به ډېره کمه تلم، څوک چې 

موږ ته ډوډۍ کوي، زه نه ځم؛ له ټولنې ګوښ��ه 

شوې یم.”

ندا وايي خربه نه وه چې د یوه ملګري موټر 

که سپرېدل به ورته دومره رسخوږی جوړوي.

د ب��کارت معاینه پر هغو پېغلو تررسه کېږي 

چې له نارینه رسه د نامرشوع جنيس نژدېوايل 

ش��ک پرې کې��ږی. د قانونو له مخ��ې دا کار د 

عدلی��ې طب دی خو پ��ه والیاتو کې یې عادي 

روغتیايي مرکزونه هم کوي.

بوباين حیدري، نس��ايي والدي ډاکټره ده. 

درې کاله کیږي د بامیانو والیت په یوه روغتون 

کې دنده مخ ته وړي. هغه وايي د افغانستان په 

شامل او مرکزي والیتونو کې یې د ګڼو نجونو د 

بکارت معاینې کړې دي:

»دې روغت��ون ته د جنايي پولیس��و لخوا د 

ورځې شپږ تر لس کسان معريف کیږي د بکارت 

معاینې لپاره. »

داکټ��ر حی��دري واي��ي د ب��کارت معاینه د 

ښ��ځینه داکټرانو له خوا په خوندي چاپیریال 

کې تررسه کیږي.

افغانه دودیزه ټولنه کې بکارت پرده د نجونو 

د پاکوايل نښه ده.

نش��توالی خو یې پریږده ان معاینه یې هم 

ډېر جنجالونه زیږولی يش. نوم بدوالی او ان په 

ځینو مواردو کې وژنه هم پکې راتلی يش.

د بکارت معاینې ته مجبوره ش��وې یوه ۱۷ 

نجلۍ چې موږ ش��هال نومولې، وايي، د بکارت 

پردې معاینې روحي شکنجه کړې ده:

»ډېر مې وژړل مور ته به مې خلکو پیغورونه 

ورکول زم��ا خویندې ځورول کې��دې حتی چا 

وررسه خربې نه کولې .«

نړیوالو سازمانونو د بکارت معاینې د بندیدو 

غوښ��تنه ک��ړې او دا یې جنيس ځورون��ه او د 

برشي حقونو تر پښو الندې کول ګڼيل.

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

کمیس��یون غړې ثریا صبحرنګ وايي دا د ټولو 

اخالقي اصولو خالف کار دی:

»پ��ه ټوله کې نس��ايي اجب��اري معاینات د 

برشي حقونو تر پښ��و الندې کول دي. په تیره 

بیا د بکارت پردې معاین��ه، یو غیر اخالقي کار 

دی. »

مېرمن صبحرن��ګ وايی د بکارت معاینې د 

بندولو هڅ��و یو څه پرمختګ کړی. هغې وویل 

همدا چې اوس یې په لوړه کچه د بندولو خربې 

کېږي، دوی ته یې هیلې ورپیدا کړې دي.

څ��ه موده وړاندې په خپله ولس��مرش هم د 

دغې معاینې د بندېدو شفاهي امر کړی.

د پولیس��و یوه مخکیني لوړپوري چارواکي 

چې تر دا وروس��تیو وختونو یې په کورنیو چارو 

وزارت کې د جنايي تحقیقاتو د مرش دنده لرله، 

وايي، دا پیښ��ې تر ټولو ډېرې په کابل، هرات، 

مزار او ننګرهار کې شوې دي.

عبدالغفار سعیدزاده په وینا هره ورځ به یې 

ورته یوه یا دوه پېښې عديل طب ته لیږلې.

هڅ��ه مو وک��ړه چ��ې د ب��کارت معاینې د 

قربانیانو کره ش��مېر پیدا کړو، خو د افغانستان 

د روغتی��ا او د کورنیو چ��ارو وزارتونو، چې دغه 

ش��مېرې وررسه دي، له م��وږ رسه په دې برخه 

کې مرسته ونه کړه.

د برشي حقونو فعاالن اندېښ��نه ښ��يي او 

وايي، تر هغه چې د بکارت پردې معاینه ناقانونه 

ونه ګرځول يش او له رسغړوونکو رسه یې کلک 

چلن��د ونه يش؛ د قربانیانو ش��مېره به یې ورځ 

تربلې ډېره يش.

په افغانستان 
کې د بکارت 
پردې معاینې 
او اندېښنې

ليک: اریا احمدزۍ

رسچينه: يب يب يس پښتو

حق برآموزش زنان 
در اسناد بین المللی حقوق بشر 
و قانون اساسی افغانستان
حسن یار قاضی زاده
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حق برآموزش زنان 
در اسناد بین المللی حقوق بشر 
و قانون اساسی افغانستان
حسن یار قاضی زاده

چکیده:
زنان  در همه جوامع  و قرون از بسیاری حقوق 
انسانی و بش��ری خود محروم بوده اند و به زن و 
نقش او در جامعه ها کمتر توجه شده است. زنان 
که نصف نفوس هر جامعه ای را تشکیل می دهند، 
مس��تحق اند ک��ه از حقوق مس��اوی ب��ا مردان 
برخوردار باشند. منش��ور سازمان ملل متحد و 
بعداً اعالمیه جهانی حقوق بشر ) 1948م (، یک 
سلسله حقوق انسانی را برشمرده شده است و از 
آن جمله بر تس��اوی حقوق زن و مرد تأکیدی 
فراوان ش��ده اس��ت. قانون اساس��ی افغانستان 
)1382( نی��ز حق��وق زنان را  مانن��د مردان به 
رسمیت ش��ناخته و تساوی حقوق زن و مرد را 

 به صراحت پذیرفته  است.
ح��ق آم��وزش یک��ی از حق��وق بنیادین و 

اساس��ی هر انسان اس��ت که باید هر فرد بدون 
در نظرداش��ت هیچ گونه تعلقاتی از آن برخوردار 
باش��د و هیچ کس��ی نمی تواند آن را  سلب کند. 
زی��را حق آم��وزش از حقوق طبیع��ی و فطری 
بشر اس��ت، نه حقوق اکتس��ابی. از این رو حق 
آموزش از حقوق جدایی ناپذیر هر فرد است که 

منحصر به فرد بوده و قابل انتقال نیست.
به رغم آن که زنان بر اساس اصل عدم تبعیض 
در جنس��یت تفاوتی با مردان ندارند و درنتیجه 
تابع حمایت عام از حقوق بش��ر ند، با این حال، 
حق��وق بین الملل متضمن قواعد حمایت کنندۀ 
خ��اص  زنان اس��ت. ش��أن وضع ای��ن قواعد را 
می توان عمدتاً در رفتارهای ناشایس��ت و عماًل 
تبعیض آمیز نس��بت به زنان در جوامع مختلف 

بشری جستجو کرد.)1(

حق برآموزش زنان در اعالمیه جهانی حقوق 
بشر:

در فقره اول ماده بیس��ت و شش��م اعالمیه 
جهانی حقوق بشر از حق آموزش به طور مطلق 
س��خن گفته و از کلمه هرکس اس��تفاده کرده 
ک��ه هرکس حق دارد که از آم��وزش و پرورش 
بهره مند شود. این کلمه هرکس همه افراد بشر را 
شامل می شود. بنابراین زنان  می توانند  آزادانه به 
آموزش و پرورش خود ادامه دهند و هیچ فردی 
نمی تواند آنان را از حق اصلی و بنیادین شان، از 
جمله  آموزش و پرورش،  محروم کند. لذا اعالمیه 
جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب 
مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد رس��ید از 
برابری  حقوق زن و مرد نیز در موادهای مختلف 
 سخن به میان آورده اس��ت . در ماده 7 اعالمیه 
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آمده است: »همه در برابر قانون مساوی هستند 
و حق دارند بدون تبعیض و با لس��ویه از حمایت 
قانون بر خوردار ش��وند در مقابل هر تبعیضی که 
ناقض اعالمیه حاضر باشد و  علیه هر تحریکی که 
برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور تساوی 

از حمایت قانون بهره مند شوند.«

حق برآموزش زنان در کنوانسیون رفع 
هرگونه تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 
که در 18 دس��امبر س��ال 1979 ب��ه تصویب 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، سند 
مهمی اس��ت برای حمایت از حق��وق زنان در 
عرص��ه بین المللی و همه ام��ور . این  مهم ترین 
کنوانس��یونی اس��ت که از حقوق زنان به طور 
خاص حمایت می کند. ماده اول این کنوانسیون 
تبعیض علیه زنان را چنین معنی کرده اس��ت: 
»واژه تبعیض علیه زنان در این کنوانس��یون به 
معنی قایل شدن هرگونه وجه تمایز، قایل شدن 
استثنا یا محدودیتی براساس جنسیت است که 
به رسمیت ش��ناختن آزادی های اساسی زنان، 
حق بهره وری و رعایت حقوق بشر در مورد آن ها 
در زمینه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی و مدنی و یا سایر موارد بدون توجه به 
وضعیت تأهل آن ها و مساوات حقوق زن و مرد 

خلل و آسیب وارد آورد.«
در ماده دهم این کنوانسیون از برخورداری 
حقوق آموزشی مساوی با مردان سخن به میان 
آورده است: »دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را 
به عمل خواهند آورد تا به منظور رفع تبعیضات 
علیه زنان به آن ها حقوق مس��اوی با مردان در 
زمین��ه آموزش و پرورش و بااالخص بر اس��اس 
مساوات بین زن و مرد در موارد زیر اعطا گردد:

الف: امکانات و ش��رایط مساوی با مردان در 
زمینه ش��غلی و حرف��ه و در جهت اخذ مدارک 
تحصیلی از موسسات آموزشی در کلیه رشته ها 
چه در ش��هر و چه در روستا. این تساوی شامل 
دوره هایی مرحله کودکستان، آموزش عمومی، 

فنی حرفه ای و آموزش عالی می باشند.
ب: امکان دسترسی به برنامه های آموزشی، 
امتحانات و کادر آموزشی مشابه که مشخصات و 
استانداردهای مشابه را دارا باشند، و ساختمان و 

لوازم مدرسه همان کیفیت را داشته باشند.
ج: از بین بردن هرگونه مفهوم کلیشه یی از 
نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال 
مختلف آموزش��ی از طریق تش��ویق به آموزش 
مختلط و س��ایر انواع آموزش��ی که نیل به این 
ه��دف را ممکن می س��ازد و باالخص از طریق 
تجدید نظر در کتب درسی و برنامه های آموزشی 

مدارس و تأیید روش های آموزشی.
د: امکانات اس��تفاده از بورس و سایر مزایای 

تحصیلی مشابه.

ه: امکان��ات مش��ابه جه��ت دس��ت یابی به 
برنامه های مرب��وط به ادامه تحصیالت از جمله 
برنامه های که به هدف کاهش هرچه س��ریع تر 
ش��کاف آموزش��ی موجود بین زن��ان و مردان 

می باشند.
و: کاه��ش تعداد دانش آم��وزان دختری که 
ترک تحصیل می کنند و تنظیم برنامه های برای 

دختران و زنانی که قبالً ترک تحصیل کرده اند.
ز: امکانات مشابه برای شرکت فعال زنان در 

امور ورزشی .
ح: دسترس��ی به اطالعات آموزشی ویژه که 
سالمت و تندرستی خانواده را تضمین می نماید، 
از جمل��ه ارائ��ه اطالعات در م��ورد برنامه ریزی 

خانواده.«
فقرات ماده یازدهم را می توان به زبان ساده 
و مختص��ر این طور بیان ک��رد: زنان باید مانند 
مردان از امکانات آموزشی برابر  برخوردار   باشند 
و همین طور در زمینه کسب مدارک تحصیلی، 
در امر برخورداری از انواع برنامه های آموزش��ی. 
دولت باید مفهوم کلیش��ه یی از نقش زنان را از 
بین ببرد و زنان را یک شهروند فعال و کارامد در 
نظر بگیرد، باالخص در روش ها و امور آموزشی، 
بورس های تحصیلی، امکانات مش��ابه تحصیلی 
برای ادامه تحصیل زنان، تمهیدات برای این که 
وضعیت ت��رک تحصیل دخت��ران کاهش یابد، 
فراهم کردن اطالعات آموزش��ی ویژه برای زنان 
مخصوص��اً اطالعات جه��ت برنامه ری��زی امور 

خانوادگی. 
هم چنین در ماده چهاردهم فقره دوم بخش 
)د( حمای��ت از زنان روس��تایی را مطرح کرده 
است: »... د: استفاده از کلیه دوره های آموزشی 
رسمی و غیررسمی از جمله سواد آموزی عملی 
و نیز بهره مندی از خدمات و امکانات به منظور 

باال بردن کارایی فنی آنان.«

حق برآموزش زنان در میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی

میثاق حقوق مدنی سیاسی در ماده 3 خود 
از تساوی حقوق زن و مرد سخن به میان آورده 
اس��ت.   یکی از موارد آن برخ��ورداری از آموزش 
 مانند م��ردان می تواند باش��د؛ یعنی همان طور 
ک��ه مردان حق  تعلیم و تربیت و دسترس��ی به 
امکانات آموزش��ی دارند، زنان نیز  از این حقوق 
بهره مند شوند. هم چنین در ماده 26 این میثاق 
نیز به  برابری حقوق اف��راد بدون در نظرگرفتن 
هیچ گونه لحاظی مورد اش��اره قرار گرفته است. 
ماده مذکور چنین بیان می دارد: »کلیه اشخاص 
در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه 
تبعیض استحقاق حمایت با لسویه قانون را دارند. 
از ای��ن لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع 
و برای کلیه اش��خاص حمایت مؤثر و متساوی 
علیه هرنوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، 

جن��س، زبان، مذهب، عقاید سیاس��ی، و عقاید 
دیگر اصل و منش��أ ملی ی��ا اجتماعی، مکنت، 
نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.« در این 
ماده تس��اوی افراد در مقابل قانون مطرح است 
که هر نوع تبعیض را مردود دانسته است، از آن 
جمله تبعیض بر اس��اس جنسیت را نیز مردود 
ش��مرده اس��ت که از این ماده نیز حق آموزش 
زن��ان که قانون از آن حمایت کرده و تبعیض را 
ناروا دانس��ته است فهمیده می ش��ود؛ زیرا زنان 
نیز  مانند مردان نصف نفوس جامعه را تش��کیل 
می دهند. لذا منطقی و درست خواهد بود که  از 
تمام حقوق بشری ، از آن جمله حق آموزش که 
از مهم ترین و اصلی ترین حقوق است،  برخور دار 
باشند. می توان گفت که حق آموزش برای زنان 
مهم تر از مردان اس��ت؛ زیرا زنی می تواند خوب 
طفل را تربیت کند و طفل سالم تحویل جامعه 
بدهد که خود او دانا و فهمیده باش��د و نیازهای 
طف��ل را بداند و مطابق نیازهای طفل، به تعلیم 
و تربیتش اقدام کند. بزرگ کردن طفل تنها این 
نیس��ت که مادر او را جس��ماً بزرگ کند، بلکه 
از همه مهم تر  بای��د از نظر معنوی و روحی نیز 
خوب تربیت کند که  پرورش عاطفی  و معنوی 
مهم تر از بُعد جسمی او است. لذا ضرورت ایجاب 
می کند مادر  از حقوق آموزش��ی سالم برخور دار 

باشد .
ح��ق برآموزش زنان در میث��اق بین المللی 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
م��اده 3 ای��ن میثاق کش��ورهای طرف این 
میثاق را متعهد می داند که تس��اوی حقوق زن 
و مرد را در اس��تفاده از کلیه حقوق اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی مراعات کنند. این ماده نیز 
نوعی حمایت از زن��ان را در برخورداری حقوق 
مساوی با مردان بیان می کند که تساوی حقوق 
فرهنگی زیر مجموعۀ حق بر خورداری از آموزش 
را ش��امل می شود که زنان با مردان در این حق 

مساوی اند.
م��اده 13 ای��ن میثاق در باره ح��ق آموزش 
چنین بیان می دارد: »1-کش��ورهای طرف این 
میث��اق حق هرکس را به آم��وزش و پرورش به 
رسمیت می شناسند. کشورهای مزبور موافقت 
دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل 
شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت 
احترام حقوق بش��ر و آزادی های اساسی باشد. 
عالوه براین کشورهای طرف این میثاق موافقت 
دارن��د که آموزش و پرورش بای��د کلیه افراد را 
برای ایفای نقش س��ودمند در یک جامعه آزاد 
آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی 
بین کلیه ملل و کلیه گروه ه��ای نژادی، قومی 
یا مذهبی را فراهم آورد و توس��عه فعالیت های 
س��ازمان مل��ل متحد را به منظ��ور حفظ صلح 

تشویق نمایند.
2- کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند 
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که به منظور استیفای این حق:
الف: آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری 

باشد و رایگان در دسترسی عموم قرار گیرد.
ب: آموزش و پرورش متوس��طه به اش��کال 
مختل��ف از جمل��ه آم��وزش وپ��رورش فنی و 
حرفه ای متوس��طه باید تعمیم یاب��د و به کلیه 
وسایل مقتضی بخصوص به وسیله معمول کردن 
تدریجی آموزش و پرورش رایگان در دس��ترس 

عموم قرار گیرد.
ج: آم��وزش و پ��رورش پایه )اس��اس( باید 
حتی االمکان برای کس��انی ک��ه فاقد آموزش و 
پرورش ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند 

تشویق و تشدید شود.
ه: توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید 
فعاالنه دنبال ش��ود و نیز باید یک ترتیب کافی 
اعط��ای بورس ها )هزینه تحصیلی( بر قرار گردد 
و نیز ش��رایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود 

یابد.
3- کش��ورهای ط��رف این میث��اق متعهد 
می ش��وند که آزادی والدین یا سرپرست قانونی 
کودکان را برحسب مورد در انتخاب مدرسه برای 
کودکانش بدون مدارس دولتی محترم بشمارند، 
مشروط به این که مدارس مزبور با حداقل موازین 
آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز 
یا تصویب کرده باشد، مطابقت کنند؛ و آموزش 
و پ��رورش مذهبی و اخالقی ک��ودکان مطابق 
معتقدات ش��خصی والدین یا سرپرستان تأمین 

گردد.
4- هیچ ی��ک از اجزای این م��اده نباید به 
نحوی تفسیرگردد که با آزادی افراد و اشخاص 
حقوق��ی به ایجاد و اداره مؤسس��ات آموزش��ی 
اخالل نماید. مش��روط براین که اصول مقرر در 
بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در 
چنین مؤسساتی آموزش داده می شود با حداقل 
موازینی که ممکن اس��ت دول��ت تجویز کرده 

باشد، مطابقت کند.«
م��اده 13 از میث��اق، حق آم��وزش را برای 
هرک��س به رس��میت می شناس��د . ای��ن ماده 
کنوانسیون هم چنین آموزش ابتدایی را اجباری 
می دان��د و باید به ط��ور رایگان دولت های عضو 
این میثاق برای ش��هروندان خ��ود فراهم کند. 
هم چنین آموزش متوس��طه و عالی را نیز برای 
عموم شهروندان میسر گرداند تا هرکس بتواند 
ک��ه در مقاطع باالی تحصیلی مطابق ش��وق و 
عالقه خود به فراگیری دانش بپردازد.  نیز برای 
توس��عه مدارس و نهاده��ای تحصیلی دولت ها 
تالش بیشتری کنند و وضعیت معلمان را بهبود 

بخشند.
هم چنین م��اده 14 این میث��اق نیز در بارۀ 
حق آموزش بیان می دارد: »هرکشور طرف این 
میث��اق که در زمان امضای آن هنوز نتوانس��ته 
است در قلمرو اصلی خود یا دیگر سرزمین های 

تحت حاکمیت خود آموزش و پرورش اجباری 
رای��گان را تأمین نماید، متعهد می ش��ود ظرف 
مدت دو س��ال یک طرح تفصیل��ی تدابیر الزم 
برای تحقق بخشیدن تدریجی اجرای کامل اصل 
آم��وزش و پرورش اجباری رایگان را برای عموم 
در ظرف چند س��الی که در خود طرح تصویب 

شود تنظیم و تصویب کند.«

ح�ق برآموزش زنان در قانون اساس�ی 
افغانستان

قانون اساس��ی افغانستان  در ماده 22 درباره 
تس��اوی حق��وق زن و م��رد بیان کرده اس��ت: 
»هرن��وع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانس��تان 
ممنوع  اس��ت. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد 
در براب��ر قانون دارای حقوق و وجایب مس��اوی 

می باشند.«
در ماده 43 قانون اساس��ی کش��ور  آموزش 
و پ��رورش را حق تمام اتب��اع می داند که اتباع 
افغانس��تان ش��امل همه افراد که در افغانستان 
زندگی می کنند و ش��هروند افغانستان است را 
شامل می ش��ود. دولت موظف است که آموزش 
تا درجه لیسانس را برای شهروندان خود به طور 
رایگان در مؤسسات تعلیمات دولتی فراهم کند.

م��اده 44 این قانون دول��ت را مکلف کرده 
اس��ت که برای ایجاد توازن و انکشاف تعلیمی، 
ب��رای زنان برنامه های مؤث��ری را طرح کند. در 
صورت��ی که تعلیم زنان نیازمن��د به یک برنامه 
منسجم و دقیق باشد،  دولت مکلف است که به 
خاطر باالبردن س��طح دانش و انکشاف متوازن 
برای زنان برنامه هایی که برای پیش��برد اهداف 

تعلیمی آنان الزم است، طرح و اجرا کند.

نتیجه: 
در فرجام  می توان گفت  حق برآموزش زنان 
در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد تأکید زیاد 
قرار گرفته اس��ت و به تبع آن، قانون اساس��ی 
افغانستان  نیز در بعضی از موادهای خود برحق 
براب��ر آموزش ب��رای زنان تأکید کرده اس��ت و 
آموزش را از حقوق اساسی زنان محسوب کرده 

است.

فهرست منابع: 
1- محمد رضا ضیای بیگدل��ی، حقوق بین الملل 
عمومی، تهران ، گنج دانش، چاپ سی و هشتم،1390، 

ص283.
2- اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948.

3- میث��اق حق��وق مدن��ی و سیاس��ی مص��وب 
1966م.

4- میثاق بین الملل��ی حقوق اقتصادی اجتماعی 
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5- میث��اق منع هرنوع تبعیض علیه زنان مصوب 
1979م.

6- قانون اساسی افغانستان مصوب 1382.

از صفحه 21

د ناامنيو په صورت کې

وخت کې يو شمري یهوديان هم د هغوی لیدو ته 

راتلل پر هغو نه یوازې پابندي نه وه بلکې کله چې 

د یهودیانو د عبادت وخت شو او غوښتل يې چې 

د خپل عبادت ځای ته والړيش، خو حضور)ص( 

ورته وفرمايل، چې همدلته خپل ملونځ ادا کړئ 

ن��و بیا هغوی مرشق ته مخ ک��ړو او خپل عبادت 

يې ادا کړ.) نور الیقني فی سیرت سیداملرسلین 

صفحه )275( داراحیاالراث، بیروت(

حرت کعب بن مال��ک)رض( له خپل تره 

څخ��ه روایت بیانوي چې: حضور)ص( وفرمايل: 

)ملابع��ث الی ب��ن ابی الحقیق نه��ی عن قتل 

النساء والصبیان( یعنې کله چې حرت رسول 

کری��م)ص( د اب��ن ابی الحقیق یه��ودي رسدار 

خواته ځينې کسان ولیږل، نو د ښځو او ماشومانو 

له قتلولو څخه يې منع کړل ))ابو داود((.

د حن��ني غزوې په هکله پ��ه یوه حديث کې 

ذک��ر دی چې: حضور)ص( يو س��ړی د حرت 

خال��د بن ولید)رض( خواته ولی��ږه او هغه ته يې 

داس��ې الرښ��وونه وکړه: ال تقتل ذریة والعیسفا، 

یعنې ماش��ومان او خدمتګاران به ن��ه وژنئ. )) 

صحیح بن حبان کتاب السیر((

په پورته توګه د اسالمي نړۍ او د برشیت سر 

الرښ��ود حرت محمد مصطفی)ص( د ژوند او 

فتوحاتو بیلګې ستاسو محرم حضور ته وړاندې 

شوې ترڅو هر انسان او په ځانګړې توګه د وسله 

والو قوتونو ښکيلو خواوو هر شخص او مسئولین 

ی��ې په هره س��یمه او ځای کې د خپل��و کړنو او 

نظامي عملیاتو پ��ه ترڅ کې له یاده ونه بايس او 

د قوي الرښ��ود په توګه ورڅخه ګټه واخيل ترڅو 

په جنګ ځپلو سیمو کې د ټولنې د وګړو برشي 

حقونه تر پښ��و الندې نه يش او مصئون وساتل 

يش چې په دې صورت کې نه یوازې د سیمې د 

خلکو اسايس برشي حقوق ساتل کیږي، بلکې د 

هغو سيمو د خلکو زړونه په الس راځي او د هغو له 

پوره مالتړ څخه ګټه اخیستل کیږي . روښانه ده 

چې نوموړې مسئله د نظامي سراتیژیو او موخو 

د السته راوړلو په برخه کې له وظیفوي مسئولیت 

رسبیره زیات��ه د اهميت وړ ده او د جنګي ارکانو 

او نظامي دکتورینو له اس��ايس فکتورونو څخه 

شمیرل کیږي.

په پ��ای کې د ل��وی خدای)ج( س��پيڅيل 

دربار ته ددې دعا کوو چې زمونږ په ګران هیواد 

افغانستان کې د ټولو وسله والو قوتونو او ولسونو 

ترمنځ د ګډې همکارۍ او يووايل په پایله کې د 

جنګ جګړو، تاوتریخوالو او مخالفتونو ملن پرې 

او د یو واحد افغانستان د بیرغ الندې په تل پاتې 

سوله کې د آرام ژوند امکانات را په برخه تر څود 

یو بل ترڅنګ د ګران هيواد د جوړولو او پرمختګ 

لپاره له يو بل رسه سيايل وکړو. )آمین(
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له برش حقونو څخه د دفاع یو نړیوال سازمان 

هم، د بخښنې نړیوال سازمان دی، چې په دې 

څېړن��ه کې د هغه د تاس��یس د موخ��ې او نورو 

اړوندو موضوعاتو په هکله غږیږو.

 Amnesty( نړیواله بخښ��نه پ��ه انګری��زي

ی��و  انټرنیش��نل  امنیس��ټي   )international

غیردولتي سازمان دی، د دې سازمان د رسمي 

وی��ب پاڼې د معلوماتو له مخې یاد س��ازمان دا 

مهال د نړۍ په څه باندې )150( هیوادونو کې 

مالتړي او کارکوونکي لري چې ش��مېره یې دوه 

اعشاریه اته میلیونو ته رسیږي او د برش له حقوقو 

څخه په مالتړ فعالیت کوي.

د دې غیردولتي بنس��ټ موخ��ه دا ده چې 

وکوالی يش د برش حقونو په ډګر کې په څېړنه 

او فعالیت کې د نړۍ په کچه د انسانانو د حقوقو 

له تر پښو الندې کېدلو مخنیوی وکړي او په پای 

کې د هغو افرادو په هکله د عدالت د ټینګښت 

غوښ��تونکی دی چې حقوق ی��ې په هر ډول تر 

پښو الندې شوي وي.

نړیواله بخښنه په 1961ع کال کې د هیرو 

ش��ویو بندیانو ل��ه مقالې څخه د نې��غ په نېغه 

اغیز منل��و ځینې چې د آب��زرور په مجله کې د 

پیربیننسن له خوا ولیکل شوه، تاسیس شوه.

دا ارګان هڅ��ه ک��وي، چې د ب��رش حقونو 

مس��ایلو او نړیوالو س��ټنډرډونو ته د اف��رادو په 

متوجه کولورسه ترممکن��ه حده پر هغو دولتونو 

فش��ار زیات کړی چې په خپلو هیوادونو کې د 

ناوړه ګټه اخیس��تنې اجازه  ورکوي. دا ارګان په 

نړۍ کې له ش��کنجې رسه د مب��ارزې په هکله 

پ��ه 1977ع کال کې د نوبل د س��ولې جایزې 

درلودونک��ی او همدارنګ��ه د برش حقونو په ډګر 

کې د ملګرو ملتونو سازمان د جایزې درلودونکی 

دی. دا ارګان په نړۍ کی د برش له حقونو څخه 

د مالت��ړ په ډګر ک��ې اوږد تاریخي مالتړ لري او 

ډې��ری په دې باور دي چې د برش حقونو د بهیر 

لپاره یې الزم معیارونه رامنځته کړي دي.

د بخښنې نړیوال سازمان د 1961ع کال په 

جوالی کې د بریتانوي قانونپوه پیربیننسن له 

خوا تاسیس شو.

د ده په وینا کله چې د 1960ع کال د نوامرب 

پر نولسمه نېټه د لندن په میټرو کې سفرکوي، 

ی��وه مقاله د هغ��ه دوه ځوانانو پ��ه هکله چې د 

پرت��ګال د کویمربای په ښ��ار ک��ې د آزادۍ په 

سالمتۍ د  Alcoholicڅښاک په څښلو د اووه 

)7( کلونو حبس په دلیل په ورځپاڼه کې لويل. 

خو پ��ه زړه پورې دا ده چ��ې څیړونکو هیڅکله 

نوموړې ورځپاڼه ونه موندل��ه. په 1960ع کال 

کې د پرتګال هیواد د الیویرا س��االزار په واسطه 

اداره کیده. دا حکومت په خپل طبیعت کې یو 

استبدادي او دیکتاتوري حکومت ؤ.

پیربیننسن په خپله مقاله کې د)هیر شوي 

بندی��ان( په نامه د اب��زرور په ورځپاڼه کې خپل 

غربګون داسې بیانوي:

)د اونۍ په هره ورځ کې چې خپله ورځپاڼه 

پرانیزئ. هرومرو به د هغې په یوه برخه کې د یو 

چا خرب ولولئ، پ��ه دې دلیل چې دولت یې له 

نظر رسه مخالف دی د شکنجې رسه مخ شوی 

دی، یا زندان ته لوېدلی او یا حتی اعدام شوی 

دی. ورځپاڼه لوستونکی په هغه شېبه کې د دې 

پېښو په نسبت د قهراو غوسې له یوه حالت  رسه 

مخ کی��ږي. اوس که وکوالی ش��و د دې افرادو 

حالت په یوه  ډول رسه په یو ځای کې راجمع او 

سامان ورکړو ښایي ښه نتیجه ورکړي.(

په دغه لیکنه کې د هغو ټولو نارینه او ښځینه  

وو بندیان��و د بند ضد نړیوال کمپاین غوښ��تنه 

شوې وه چې د سیايس او مذهبي اختالفونو له 

امله زنداين شوي ؤ.

له لیکنې س��ماليس وروسته ګڼو خلکو په 

خپلو اس��تول شویو مقالو کې د بیننسن د دغه 

ګام ننګه وکړه او د لسګونو نورو بندیانو د قضیو 

په اړه یې معلومات وړاندې کړل.

پیر ل��ه خپ��ل دوس��ت Eric  Baker  رسه 

 Quakers or Religious کارکاوه. اریک بک��ر د

society of Friends ډل��ې غ��ړی و، چ��ې ل��ه 

  Campaign  for  Nuclear مايل نظ��ره ی��ې د

Disarmamen مالت��ړکاوه. نوموړي همدارنګه 

د بخښنې 
نړیوال 
سازمان ته یوه 
ځغلنده کتنه

قضاوتپوه حرضت ګل حسامي

۲- فردي حقوق: چې د )۳-۱۴( مادو منځپانګه جوړوي او د انسان 

له شخصیت رسه تړاو لري، د ژوند، آزادۍ، جسمي سالمتیا، انساين 

حیثیت، له مریئتوب او شکنجې څخه مصؤنیت، د قانون پر وړاندې 

برابري، قانوين حامیت، تېر شوي حالت ته د جزاء نه ګرځېدل، د ذمې 

برآت، د استوګنې او شخيص مراسالتو خوندیتوب، د سفر او تلو راتلو 

آزادي او د استوګنې امنیت، په دغه ډله کې راځي.
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  Quaker  Peace  and  Social  د دې ډل��ې

witness د منيش په عنوان فعالیت کاوه. پیر 

په خپلو خاطراتو کې له ده څخه )د یوې پروژې 

پ��ه پیل کې د ی��وه ګډونوال( په عن��وان یادونه 

کوي. په پای کې پیر د نورو لیکوالو، محصالنو 

او وکیالن��و او پ��ه ځانګړې توګه ال��ک  دیګز په 

مرس��ته یوه مقاله دLouis  Blom- cooper  له 

الرې د آبزرور ورځپاڼې ایډیتور David  Astor ته 

واستوله او هغه هم د 1961ع کال د می په اته 

ویشتمه نېټه مقاله د هیر شوي بندیان په نامه په 

ياده ورځپاڼه کې چاپ کړه.

دا مقاله د لوستونکو پام او توجه د هغو کسانو 

پ��ه لور اړوي چې د ش��خيص اعتقاد یا مذهبي 

عقیدې د درلودلو په دلیل چې د حکومت د تائید 

وړنه و، زندان ته لویديل، شکنجه شوي او حتی 

اعدام ش��وي دي. په بله وینا، د نړۍ د دولتونو 

په واس��طه د برش حقون��و د نړیوالې اعالمیې د 

اتلسمې او نولسمې مادې تر پښو الندې کول د 

لوستونکو غوږونو ته رسوي. په دې مقاله کې په 

بېالبېلو ډګرونو کې د دولتونو په واسطه د ټولنو 

د حقونو په تر پښو الندې کولو له هغې جملې د 

خپلواکو ورځپاڼو د درلودلو حق، له واکمن نظام 

رسه د مخالفو سیايس اعتقاداتو د درلودلو حق، 

په عمومي محکمو کې د محاکمو د حق درلودل 

او په هیواد کې د امنیت د درلودلو له حق څخه 

بحث کیږي.

پ��ه دې مقاله ک��ې د عامه ټولن��ې د پام د 

جلبول��و او د هغ��ه افرادو له حقوق��و د مالتړ په 

موخه چې بیننس��ن هغوی د عقیديت زندانیانو

Prisoners  of conscience  په عنوان یادوي د 

بخښنې نړیوال سازمان له بنسټ ایښودلو څخه 

خربې کیږي.

ښ��اغيل بیننسن د مقالې د خپریدو نېټه د 

عمومې بخښنې د غوښتنې په توګه ونوموله چې 

دا غوښ��تنه بیا ځلې د یو شمېرزیاتو ورځپاڼو له 

خوا چاپ شوه.

پی��رد  ک��ې  کال  هامغ��ه  پ��ه 

ش��کنجه   1961  -  )1961Persecution(

ترعنوان الندې یو کت��اب خپورکړ. چې په هغه 

کی د نهه زندانیانو په هکله د پیر او بکر څیړنې 

په جزئیاتو رسه لیکل شوې دي او ياد زندانیان په 

کې د وجدان زندانیان بلل شوي ؤ.

د بیننس��ن او بک��ر د هڅو په پایل��ه کې د 

1961 کال د ج��والی پ��ه میاش��ت ک��ې ی��وه 

نړیواله غونډه جوړه ش��وه چې په کې د بلجیم، 

بریتانیا، فرانس��ې، آملان، ایرلینډ، س��ویس او 

امریکا د متحده ایالتونو اس��تازیو حضور درلود. 

په دې غونډه ک��ې مرشتابه پالوي تصمیم ونیو 

چې )غوښتنه( باید د یو دایمي سازمان بنسټ 

تشکیل کړي، د دې سازمان لومړنۍ غونډه هم 

په هامغ��ه کال کې د لندن په ښ��ار کې جوړه 

ش��وه، د دغه س��ازمان اصيل مرک��ز دا مهال په 

بریتانیا )لندن( کې دی.

د 1962ع کال د س��پټمرب په دېرشمه نېټه 

دې ارګان خپل نوم په رس��مي توګه د بخښنې 

نړیوال سازمان په نامه واړاوه.

د 1961ع او 1962ع کلونو ترمنځ دا ارګان 

یوازې د بخښنې په نامه پېژندل کېده.

اوس هغه څ��ه چې په یوه ورځپاڼه کې د یو 

اس��تیناف او کوچنۍ غوښتنې په عنوان مطرح 

ش��وي ؤ په یو نړیوال دایمي غورځنګ واوښتل 

او ل��ه هغه افرادو څخه چې په س��وله ییزه بڼه د 

خپل��و باورونو او عقایدو د څرګندولو په دلیل په 

زندان محکوم شوي ؤ، مالتړ کوي او هڅه کوي 

چې د برش حقونو د نړیوالې اعالمیې له اتلسمې 

او نولس��مې مادې څخه د امکان تر حده مالتړ 

وک��ړي. له هامغ��ه  پېله په دې س��ازمان کې د 

بېالبېل��و کمپاینونو تحقق او اجرا بنس��ټیز رول 

درلود. یو کتابتون هم د هغه کسانو د اطالعاتو 

د ساتنې په موخه چې په نه منونکو دالیلو زندان 

ته اچول ش��وي ؤ جوړش��و او هم یوې شبکې له 

هغه ډلو څخه چی د )Threes groups( په نامه 

پیژندل کیږي په کارپیل وکړ.

د 1960ع کال نیامیي ته په رس��ېدو رسه د 

نړیوالې عفوې حضور هره ورځ الپسې زیاتیده او 

نړیواله داراالنش��اء او نړیواله اجرائیوي کمېټه د 

نړیوالې عفوې د س��ازمانونو د مدیریت په موخه 

چ��ې section  بلل کیده او په څوهیوادونو کې 

ایجاد شوی و، تاسیس شوه. د نړیوالې بخښنې 

فعالیتونه پراخ شول او نن ورځ دا ډله د زندانیانو 

ل��ه کورنیو څخ��ه د مالت��ړ، د عمومي محاکمو 

د کتن��ې په هکله د غړیو اس��تول، دولتونو ته د 

استازیو اس��تول او په پای کې په نورو هیوادونو 

کې د عقیديت زندانیانو لپاره د امن س��یمې او 

مناسب کار د پیداکولو لپاره هڅه کوي. 

نړیوالې عفوې پ��ه 1965ع کال کې خپل 

لوم��ړين رپوټونه پ��ه پرتګال، جن��ويب افریقا او 

رومانیا کې د زندانیانو د وضعیت په هکله خپاره 

کړل او د س��ولې پر مهال یې د سیايس جرمونو 

لپاره د اعدام د مجازاتو د تعلیق او لغوې لپاره د 

ملګروملتونو له پریکړه لیک څخه مالتړ وکړ.

دا س��ازمان ورځ تر بلې پی��اوړی کیږي، تر 

هغه ځایه چې نړیوالې عف��وې د نړۍ په ډېری 

هیوادونو کې حتی خپل نفوذ په دولتي ارګانونو 

کې هم څرګند کړی دی. دا ارګان د دې لسیزې 

له پای ته رسیدو وړاندې د ملګروملتونو سازمان، 

د اروپا شورا او یونسکو سازمان د سرسالکار په 

عنوان وپېژندل شو.

په اویایمه لس��یزه کې د دې سازمان اصيل 

شخصیتونه چې سازمان یې رهربي کاوه سین 

م��ک برای��د  seanmc Bride  او مارتین انالس  

Martin ennals ول.

باید ووایو چې س��ین مک براید په 1979 ع 

کال کې  د برش حقونو لپاره د زیاتو هلو ځلو په 

خاطر د نوبل د س��ولې جایزه واخیسته. په دې 

دوره کې دې سازمان نه یوازې په خپلو فعالیتونو 

کې له عقی��ديت زندانیانو څخه مالت��ړ ته دوام 

ورکاوه بلکې د دې سازمان فعالیتونه نورهم پراخ 

شول او افرادو ته د عادالنه محکمو په جوړولو کې 

هڅه او له محاکمې پرته د افرادو له زنداين کولو 

مخنیوی د دې ډلې له دندو څخه وګڼل شول )د 

برش حقونو د نړیوالې اعالمیې نهمه ماده(.

په همدې ترتیب په خاصه توګه یې په زندان 

کې د افرادو له شکنجې رسه د مبارزې په هکله 

جدي فعالیتونه ک��ول )د برش حقونو د نړیوالې 

اعالمیې پينځمه ماده( نړیوالې عفوې باور درلود 

هغه دالیل چې دولتونه غواړي زندانیان شکنجه 

کړي دا دي چې یا غواړي له پام وړ زنداين څخه 

خاص اطالعات ترالس��ه کړي او یا غواړي خپله 

مقابله سیايس ډله د ترور په واسطه له ډګر څخه 

وبايس او یا دواړه.

نړیوال��ې عفوې خورا زی��ات رپوټونه له ټولو 

هغ��و هیوادونو څخه چې متبوعه دولتونو یې له 

شکنجې استفاده کوله راغونډ کړل او د شکنجی 

اړون��د يې یو نړیوال س��یمینار جوړ ک��ړ. د دې 

س��یمینار د جوړولو موخه د بېالبېلو هیوادونو د 

خلکو او ټولنو پام دې ته اړول ؤ چې د شکنجې 

د ل��ه منځه وړلو د کمپاینونو پ��ه جوړولورسه پر 

دولتونو خپل فش��ار زیات ک��ړي. دا کمپاینونه 

کلونه کلونه په استمراري بڼه جوړ شول.

د دې س��ازمان د غړیو ش��مېر په 1969 ع 

کال کې له )15000( پنځه لس زره غړیو څخه 

په 1979ع کال کی )200000( دوه س��وه زره 

غړیو ته پورته ش��و او دا سازمان د نړۍ په څلورو 

لویو وچو کې په څه باندې )15۰( هیوادونو کې 

استازي او مالتړي لري.

په دې لس��و کلونو ک��ې د نړیوالې عفوې د 

غړیو زیاتېدل د دې المل شو چې د ياد سازمان 

فعالیتونه پراخ يش او یوازې په زندان کې په پرتو 

اف��رادو پورې محدود ن��ه يش، بلکې د زندان له 

دیوالونو څخه په بهر فعالیتونو لکه د افرادو تري 

ت��م کول، د اعدام حکم او همدارنګه د پناه وړلو 

په حق هم الس پورې کړي. لومړنی میتود چې 

دې سازمان ترالس الندې ونیو د سماليس اقدام  

Action   Urgent په نامه ؤ چې د دې س��ازمان 

غړي په عميل اقداماتو پیل وکړي.

نړیوال��ې عفوې د ملګرو ملتونو س��ازمان ته 

خپله غوښتنه د زندانیانو د حقوقو اړوند د لومړنیو 

سټنډرډونو د تصویبولو په هکله او همدارنګه د 

موجودو برشدوستانه کنوانس��یونونو تعقیب، د 
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مدين او س��یايس حقونو د نړیوال میثاق د دوو 

مصوبو د خوندي س��اتلو اړوند وړاندې کړه او له 

زندانیانو رسه د ناوړه چال چلند د مخنیوي لپاره 

د منشورونو او نویو مصوبو په ترالسه کولو بریالۍ 

شوه. نړیواله عفوه همدارنګه د امریکا په متحده 

ایالتونو کې د برشحقونو د بین الدولتي سازمان 

په واسطه د خپل سالکار په عنوان معريف شوه. 

پ��ه 1976ع کال ک��ې د بخښ��نې نړیوال 

س��ازمان د م��ايل مرس��تو د راټولولو پ��ه موخه 

د بېالبېل��و پروګرامون��و په جوړولو پی��ل وکړ. دا 

پروګرامونه په پیل کې د لندن په ښ��ار کې او د 

طنز په منځپانګه جوړ شول .

په 1977ع کال کې دې سازمان د شکنجې 

پرض��د د خپلو فعالیتونو لپاره د نوبل د س��ولې 

جایزې د ترالس��ه کولو ویاړاو پ��ه 1978 ع کال 

د ب��رشي حقونو په ډګر کې د ملګ��رو ملتونو د 

سازمان د جایزې د ترالسه کولو ویاړ وګاټه.

د اتیایمې لس��یزې په رارسیدلو رسه د دې 

سازمان فعالیتونو د ځینو دولتونو انتقاد او نیوکه 

خپل لوري ته جلب کړه. پخواين شوروي اتحاد د 

بخښنې نړیوال سازمان په جاسوسۍ تورن کړ او 

المل یی دا ؤ چې په پخواين شوروي اتحاد کې د 

ناتالیاګوربانو سکایا او د دې یوې ډلې همکارانو 

له خوا په ياد هیواد کې د برش حقونو د نقضولو 

په هکله )د وروستیو پیښو پیښلیک( په نامه یوه 

خرب پاڼه په پټه خپرېدله او د بخښنې د  نړیوال 

سازمان په واسطه په انګریزي ژباړل کېدله او دې 

کار تر 1984ع کال پورې دوام وموند. د مراکش 

دولت هم دا سازمان  له هغو افرادو څخه په دفاع 

تورن کړ چې قانون یې تر پښو الندې کړی دی 

او د ارجنټای��ن دولت پ��ه 1983ع کال کی په 

خپ��ل هیواد کې د دې س��ازمان د کلني رپوټ 

خپرول مردود او ممنوع اعالم کړل.

دې س��ازمان د اتیایمې میالدي لسیزې په 

ادامه کې د ش��کنجې پر ضد خپل��و فعالیتونو 

ت��ه ادامه ورکړه او له عقی��ديت زندانیانو څخه د 

مالت��ړ اړوند یې فعالیت کاوه. پ��ه دې دوره کې 

همدارنګه نوې س��تونزې لکه له محاکمې پرته 

اعدامون��ه، نظامي، امنیت��ي او پولیيس نقل او 

انتقاالت، سیايس وژنې او د ځینو افرادو تري تم 

کېدل هم په نورو ستونزو ورزیات شول.

د اتیایم��ې میالدي لس��یزې په پای کې په 

نړۍ کې د پناه غوښ��تونکو د شمېر زیاتېدل په 

څرګند ډول د نړیوالې عفوې له اصيل تشویشونو 

څخه ؤ. که څه هم د ډېرو پناه وړونکو دلیل جګړه 

او قحطي وه. دې سازمان له هغو اصولو څخه د 

پیروۍ په لوري کې چې د هغو پر بنسټ یی په 

کارپیل کړی ؤ، خپل پام یې هغو افرادو ته اړاوه 

چې د برش حقونو په دالیلو له خپل هیواد څخه 

تیښتې ته اړ ش��وي ؤ. دې س��ازمان باور درلود 

چ��ې د نویو قوانینو د تصویبول��و پرځای د هغو 

اف��رادو د ورتګ د محدودی��ت په برخه کې چې 

د ځاين امنیت ل��ه کبله کډوال کیږي، دولتونه 

باید په بېالبیلو هیوادونو کې د برش حقونو د تر 

پښو الندې کولو د ستونزې د حل لپاره یوه الره 

پیدا کړي.

دا تیایمې لسیزې په لومړۍ نیامیي کې د 

شکنجې پر ضد د دې سازمان له کمپاین پرته، 

دوه د موسیقۍ فسیتوالو نه هم د بخښنې نړیوال 

س��ازمان له ش��تون څخه د خلکو د اطالعاتو او 

خربتیاوو د زیاتوايل او په نړۍ کې د برش حقونو 

د اهمی��ت په موخه، په ځانګ��ړې توګه د هغې 

دورې د ځوانان��و تر منځ د دې لس��یزې په پای 

کی جوړشول.

دې سازمان په نوييمې میالدي لسیزه کې 

 Pierre د خپل سنیګايل عمومي منيش پیرسن

Sane  په مدیریت د نړۍ په کچه خپلې پراختیا 

ته ادامه ورکړه او غړیو یې له یو میلیون کس��انو 

څخه په )150( هیوادونو او بیالبیلو سیمو کی 

زیاتوالی وموند.

دې سازمان وکوالی شول د نړۍ پام خاصو 

ډلو له هغې جملی پناه وړونکو، نژادي، قومي، 

مذهبي لږه کیو، د ټولنې ښ��ځو او هغه کسانو 

ته واړوي چې اعدام او یا په اعدام محکوم شوي 

دي.

د بخښ��نې نړیوال سازمان په عمومي کچه 

د برش حقونو د په رسمیت پیژندلو په موخه ډېر 

 GetUP,Signup فعالیتونه رس ت��ه ورس��ول. د

)ودری��ږه اوغړی ش��ه( کمپای��ن د برش حقونو د 

نړیوال��ې اعالمیې د تصویب په پنځوس��م تلین 

کې جوړ ش��و چ��ې د دیارلس میلیونه کس��انو 

السلیکونه له دې سازمان څخه په مالتړ ترالسه 

شول او د 1998ع کال د ډسمرب په لسمه نیټه 

د برش حقونو د نړیوالې ورځی په ویاړ د فرانسې 

د پاریس په ښار کې د Decl کنرست په همدې 

مناسبت جوړشو. په بین الدولتي کچه هم دې 

س��ازمان د برش حقونو لپ��اره  د ملګرو ملتونو د 

عايل کمیسارۍ او یوې نړیوالې جنایي محکمې 

د رامنځته کېدا څخه پر مالتړ په بحث او مذاکره 

الس پورې کړ)1992 او2002 میالدي کلونه(.

بخښ��نې  د  وروس��ته  کال  2000ع  ل��ه 

نړیوال س��ازمان خپله کړنالره له ګلوبالیزیشن 

)نړیوالت��وب( څخه د را والړو ش��ویو س��تونزو او 

هغو غربګونونو چې د س��پټمرب د یوولس��مې د 

بريدونو په نس��بت تررسه کېدل، په مخ یووړه. د 

نړیوالتوب بهیر د دې سازمان په سیاستونو کې 

بنسټیز بدلونونه رامنځ ته کړل او د دې المل شو 

چې نړیواله عفوه خپل فعالیتونه په اقتصادي او 

هيوادنيو حقونو او فرهنګي ډګرونو کې چې پخوا 

یې کم کړي ؤ بیا ځلې زیات کړي.

د س��پټمرب د یوولس��مې له بريدونو وروسته 

هغه مهال چې د بخښ��نې نړیوال سازمان نوي 

عمومي منشۍ مېرمن ایرین زبیده خان رپوټ 

ورکړ، د دولت له س��رو مسوولینو څخه یوه یې 

د دې س��ازمان اس��تازي ته څرګن��ده کړه چې 

)ستاس��ې رول هم د غربګونو برجونو په لویدلو 

رسه سقوط وکړ.(

د س��پټمرب د یوولس��مې ل��ه بريدونو کلونه 

وروس��ته، یو ش��مېر په دې باور دي چې د دې 

س��ازمان بریاوې او السته راوړنې په دې بريدونو 

رسه له مینځه والړې، د بخښنې د نړیوال سازمان 

اس��تدالل دا رنګه ؤ چې د ب��رش حقوق، د ټولو 

افرادو لپاره د امنیت بنسټ دی نه دا چې امنیت 

ته د رس��ېدو لپاره یو خن��ډ وي. د جورج بوش د 

حکومت او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې له خوا د 

ایرین خان په نس��بت کلکې نیوکې په پخواين 

ش��وروي کې د ګوالګ د اجب��اري کارد کمپونو 

له عموم��ي ادارې رسه په کیوبا کې د امریکا د 

ګوانتانامو په خلیج کې د توقیف خونې د تشبیه 

کولو په دلیل وشوې.

د دې لسیزې په لومړۍ نیامیي کې، سازمان 

خپله پاملرنه داس��ې موضوعاتو لکه د ښځو پر 

ضد تاوتریخوالی، د وسلې د نړیوالې سوداګرۍ 

کنټ��رول، د ملګرو ملتونو س��ازمان د اغیزناکتیا 

اړوند تشویشونو او په نړۍ کې شکنجی ته پای 

ورکولو ت��ه واړوله. پ��ه 2005ع کال کې نږدې 

د دوه میلیون��ه غړیو په درلودلورسه س��ازمان د 

عقی��ديت زندانیانو په هکله خپل��و فعالیتونو ته 

ادامه ورکړه. په 2007ع کال کې د دې سازمان 

پاتې په 40 مخ کې

په 1977ع کال کې دې 
سازمان د شکنجې 

پرضد د خپلو فعالیتونو 
لپاره د نوبل د سولې 

جایزې د ترالسه کولو 
ویاړاو په 1978 ع کال 

د برشي حقونو په ډګر 
کې د ملګرو ملتونو 
د سازمان د جایزې 
د ترالسه کولو ویاړ 

وګاټه.
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چکیده
یک��ی از دغدغه های مهمی ک��ه از روزگار 
قدیم ت��ا کنون همواره ذهن بش��ر را به  خود 
مش��غول داشته اس��ت، دسترس��ی به جامعه 
حقوق م��دار و به وی��ژه حقوق بش��ری اس��ت. 
چون حقوق بش��ر یک��ی از گیراترین ش��یوه 
تأثیر گذاری در راه رس��یدن به جامعه آرمانی 
اس��ت که پایه های راس��تین آن را قاعده های 
اخالقی و انسانی تشکیل می دهد. حقوق بشر 
حقوق طبیعی، الیزال و غیرقابل انتقال انسانی 
اس��ت که انس��ان در پرتو دسترسی به چنین 
نیازی، انس��انیت و شخصیتش کمال پذیرفته 
و در بس��تر یک جامعه قانونمند و حقوق مدار 
است که زمینه های رسیدن به حقوق فردی و 
آزادی های عمومی و در کل حقوق اساسی اش 
فراهم  و راه گذار ب��ه آزادی حقیقی و عدالت 

اجتماعی هموار می شود.
هرچن��د اصطالح حقوق بش��ر و عمومیت 
پیداکردن آن زادۀ سدۀ بیستم است، اما، این 
مفهوم مادامی در محور تفکر انس��ان به گونه 
مشخص و علمی آن قرار گرفت که بعد از فتح 
بابل یا بین النهرین نخس��تین اعالمیه حقوق 
بش��ر کوروش کبیر اعالم ش��د. این داعیه بار 
دیگر زمان��ی مطمح نظر قرار گرفت که یونان 
باس��تان و به طور خاص در دولت � ش��هرهای 

آتن و اسپارت زیر نام حقوق شهروندی، بدنۀ 
وس��یعی از انسان آن روز یونان را که خارج از 
دولت �  ش��هرهای مزبور تحت عنوان بیگانگان 
ی��ا اتب��اع خارج��ی می زیس��تند، از هرگونه 
حقوق انسانی یا حقوق طبیعی که ویژه ذاتی 
انسان است، محروم س��اخته بودند. از این رو 
اندیشمندان و فیلس��وفان دیگری در دفاع از 
قوانین طبیعی و حقوق فطری که حقوق ذاتی 
انسان و یا حقوق بشر در ادبیات متعارف است، 
برخاس��ته و آن را ح��ق طبیعی و الیزال همه 
انس��ان ها دانسته و انس��ان را شهروند جهانی 
نام گذاش��تند که معروف ترین پیشگامان این 

عرصه رواقیون بودند.
در حقیقت بنیانگذار حقوق بشر به معنی 
فلسفه وجودی آن رواقیون بودند. این نگرش 
انس��ان مدارانه در س��نت حقوق��ی روم قدیم 
جایگاه خود را پیدا کرد  و توس��ط سیسرون، 
خطیب، حقوق دان و دانش��مند یونانی تدوین 
و در قلم��رو امپرات��وری روم و جامع��ه اروپا 
گس��ترش پیدا ک��رد که یک��ی از مبانی مهم 
شکل گیری حقوق بین الملل عمومی به معنی 
امروزی ریش��ه در همین س��نت حقوقی روم 
قدیم دارد. ظهور ادی��ان الهی زیر نام کرامت 
انس��انی، آزادی و برابری )ک��ه در ماهیت امر 
حقوق الیزال بشر است(، شکل گیری عقالنیت 

و انس��ان محوری ناش��ی از دوران رنس��انس 
)احیاگ��ری و تجدد(، علم ب��اوری و خرد ورزی 
دوران مدرنیته، به باروری این نگرش انس��انی 

بیشتر از پیش افزود.
اما حقوق بشر به حیث یک اصل پذیرفته 
شده ولی فش��رده در اعالمیه استقالل ایاالت 
متح��ده امریکا در س��ال 1776 بازتاب یافته 
و در اعالمی��ه حقوق بش��ر و ش��هروند بعد از 
پیروزی انق��الب کبیر فرانس��ه در 1789 در 
هفده ماده )که بعدا طی دو دوره دس��ت کاری 
ب��ه 39 ماده افزایش یاف��ت( تدوین و نهادینه 
ش��د. جن��گ اول و دوم جهان��ی و  پیامدهای 
ناگوار آن و ریش��ه یابی دقی��ق این پیامدهای 
خونین و پیوند اس��توار حقوق بش��ر با صلح و 
امنیت جهانی سبب شد که برای نخستین بار 
در س��ال 1948 رعایت و الزامی شدن حقوق 
بش��ر به حی��ث یک اص��ل بنی��ادی در میان 
اعضای جامعه بین المللی قبول و تصویب شده 
و در جه��ان معاصر جوه��ر و درونمایه قوانین 
اساسی کش��ورها )هرچند در عمل اشکاالتی 

وجود دارد( را تمثیل واحتوا می  کند.

رابطۀ حقوق و صلح
نیچه، فیلسوف بزرگ، صلح را راحت باش 
زادۀ  جن��گ  می دان��د.  جن��گ  دو  می��ان 

صلح، یکی از ابزارهای 
نهادینه شدن حقوق بشر
دکتر جمال الدین سینادلیری
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زیاده خواهی انسان ها س��ت و ت��ا زمانی که این 
ح��س زیاده خواهی ت��داوم می یابد، جنگ نیز 
امری اس��ت محت��وم و قطع��ی. زیاده خواهی 
پدیده ای اس��ت ناش��ی از کمبود و کمبودی 
یا س��یری ناپذیری، نیازی است همیشگی. از 
ای��ن روی، تا ای��ن حس زیاده خواهی اس��ت، 
جنگ، پدیده ای اس��ت گریز ناپذیر. هرازگاهی 
که جنگ ها به نقطۀ بن بس��ت می رسند برای 
تغییر ش��یوه ها و ایجاد تدابی��ر جدید نیاز به 
کمایی فرصت هاس��ت. از اینجاس��ت که نیچه 
صل��ح را راحت ب��اش میان دو جنگ دانس��ته 

است.
ب��ر همی��ن مبناس��ت ک��ه کارل مارکس 
نظریه پرداز بزرگ سدۀ نزدهم تمام تاریخ بشر 
را تاریخ مبارزات طبقاتی می دانس��ت. جنگ 
میان طبقات دارا و نادار. دارا تالش می ورزد تا 
مضاف بر دارایی های پیشین به منابع دیگری 
دسترسی پیدا کند و نادار برای به دست  آوردن 
و دریاف��ت آن چیزی که ندارد تالش می ورزد 
و از ای��ن روی، بی��ن فرمانروایان و فرمان بران 
تض��ادی اس��ت دایم��ی و این تض��اد بازتاب 
خوی��ش را به ش��کل جن��گ و خون ریزی به 
نمایش می گذارد. بر بنیاد این نظریه نیز صلح 
کمایی فرصتی اس��ت برای تدارک و آمادگی 
بیش��تر برای کس��ب آن چیزی که حق ش��ان 
نیس��ت. براین اس��اس صلح یعنی نبود جنگ 

و خون ریزی.
برخی دیگر از کارشناس��ان و پژوهشگران 
امور صل��ح، بدین باورند که صلح چیزی فراتر 
از فقدان جنگ اس��ت. یعنی صل��ح تنها نبود 
جنگ نیست. صرف عدم وجود جنگ، تضمین 
نمی کن��د که در آین��ده نیز جنگ��ی به وقوع 
نمی پیوندد. صلح مثبت یا صلح پایا به صلحی 
گفته می ش��ود که در طی آن، سعی و تالش 
ص��ورت می گیرد تا دالیل ب��روز درگیری ها و 

منازعات حل و فصل شود.
ع��ده ای به این باورند ک��ه صلح تنها یک 
آتش بس میان طرف های درگیر نیس��ت، بلکه 
یکی از عناصر متشکلۀ آن، تبادل ارتباطات و 
بیان  دیدگاه ها میان طرفین متنازع اس��ت. و 
اینگون��ه فرایند را صلح مثبت می نامند. یعنی 
در نتیج��ه تب��ادل ارتباطات و  نظره��ا نه تنها 
نیروهای نظامی کش��ورها از جنگ با یکدیگر 
دس��ت کشیده و آن را متوقف می سازند، بلکه 
کش��ور را از اختالالت، تش��ویش و بی نظمی 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به سوی ثبات و 

انتظام رهنمون می سازند.
در ب��اور پژوهش��گران و مطالعه کنندگان 
عرصۀ صل��ح، صلح مثبت، ب��ه مجموعه ای از 
عملی��ات و راه کارهای��ی اطالق می ش��ود که 
ش��امل حذف خشونت س��اختاری  �  که ناشی 
از فقر، گرس��نگی و اش��کال مختلف خشونت 
است �  می شود و خشونت س��اختاری یکی از 

دالیل مهم درگیری ها پنداشته می شود. برای 
درک بهتر مفهوم صلح، جدای از نگاه سیاسی 
به این مسئله، ناگزیریم به مفهوم اصلی صلح 
از دید فلس��فی )که به ریش��ه اصل��ی عوامل 
برهم زنندۀ صلح می نگرد( و دینی که از منظر 
اخالقی آن را م��ورد ارزیابی قرار می دهد نیز 
نگاه کنیم تا ببینیم صلح عادالنه و واقع بینانه 
چیست و گره اصلی بازدارندگی در کجا ست؟

1. مفهوم صلح از منظر فلسفی
مادامی از منظر فلس��فی به مفهوم صلح و 
نیاز اس��تقرار و تداوم آن نگاه کنیم، به خوبی 
دانس��ته می ش��ود که صلح تنها نبود جنگ یا 
به ق��ول نیچه »راحت باش می��ان دو جنگ« 
نیست. کار فلسفه جستجوی حقیقت است و 
دریافت علل واقعی ای که این تناسب را برهم 

زده و موجب بروز منازعات می شود. 
فلسفه به هر پدیده ای نگاه ریشه یی داشته 
و آن را در چهارچ��وب قاعده ه��ای کلی قرار 
داده و به بررسی می گیرد و می پرسد که ریشۀ 
این درگیری هایی که پیوسته موجودیت صلح 
 یا به س��خن دیگر، زندگی و آرامش انس��ان ها 
و در کل نظ��ام اجتماع��ی را برهم می زند در 
کجا س��ت؟ آیا راه ح��ل واقع��ی دارد یا خیر؟ 
بدی��ن معن��ی که فلس��فه به هی��چ پدیده ای 
نگاه سرس��ری و گذرا ندارد، بلکه هر پدیده ای 
دارای قانونمندی اس��ت و در چهارچوب نگاه 
قانونمداران��ه اس��ت که می توان��د به حقیقت 
مس��ئله دسترس��ی پیدا کرده و راه حل آن را 

نیز نشان دهد. 
چ��ون نگاه فلس��فی ن��گاه حقیقت جویانه 
اس��ت به عواملی که سبب برهم خوردن صلح 
یا بروز جنگ می ش��ود. صلح در حقیقت یک 
مفهوم فلس��فی اس��ت که در آن حقی نقض 
شده اس��ت. صلح به معنی نگاه واقع بینانه به 
حقوق طرفین دعوا به گونه عادالنه اس��ت که 
در آن حق هیچ طرف مس��تحق نقض نشود. 
صلح مثبت و عادالنه از منظر فلس��فی کسب 
رضای��ت طرفین منازعه آنگونه که هس��ت. با 
درک علیت دو طرف تض��اد و فیصله عادالنه 
اس��ت ک��ه صل��ح واقع��ی و پای��دار می تواند 
تأمین ش��ود. به عب��ارت دیگر، ت��ا زمانی که 
عوام��ل اصل��ی برهم زنندۀ صلح رفع نش��ود، 
صل��ح واقعی و عادالن��ه نمی توان��د فراچنگ 
آید. یعن��ی برهم خوردن تناس��ب دیالکتیکی 
قوانین حاکم بر زندگی اجتماعی و یا افزایش 
ح��س زیاده خواه��ی خ��ودی و نادیده گرفتن 
حق دیگران اس��ت که س��بب فروپاشی نظام 
اجتماعی و تس��لط حس برتری جویی شده و 
سرانجام زندگی مسالمت آمیز اجتماعی جای 
خود را به شکستن هنجارها بخشیده و روحیۀ 
جنگ طلبی و س��لب حقوق اجتماعی دیگران 

می شود.

2. مفهوم صلح در باور اسالمی
در فرهنگ و فقه سیاس��ی اسالم، دو واژۀ 
سالم و صلح در نصوص قرآنی برای بیان یک 
اصل حقوقی و سیاس��ی به کار برده ش��ده و 

تأکید فراوانی بر آن دو شده است. 
س��الم که شعار و درود اس��المی است به 
معنی آرزوی س��المتی و به دور بودن زندگی 
از بالیا و خطرات اس��ت. ق��رآن در آیات 25 
و 26 س��ورۀ واقع��ه، س��الم را درود متعارف 
بین بهش��تیان و از خصایص زندگی بهش��تی 
می داند. س��الم به عنوان ش��عار صلح، تنها در 
برابر انس��ان های طالب صلح گفته نمی ش��ود، 
بلکه در مقابل کس��انی که با برخورد جاهالنه، 
صلح را به مخاطره می افکنند نیز س��الم گفته 
می ش��ود 1 آنچنان که از آیۀ 33 س��وره حشر 
بر می آی��د س��الم از نام های  الهی اس��ت؛ زیرا 

مبیین واالترین نعمت الهی می باشد.
سالم بر وزن عقل به معنی سازش عادالنه 
و همزیستی است. واژۀ صلح در لغت به معنی 
مسالمت، س��ازش و از بین بردن نفرت میان 

مردم است.2
قط��ع نظ��ر از عل��ل و عوام��ل خارج��ی، 
همزیستی و صلح، مقتضای فطرت و طبیعت 
انس��ان است که در مناسبات و شئون مختلف 
زندگی اجتماعی و سیاس��ی اف��راد نمود پیدا 
می کند و این حالت فط��ری را باید از مظاهر 
معنوی حی��ات و وحدت روحی انس��ان ها به 

شمار آورد.
در مس��أله صلح و جنگ، چن��د نظریه با 
هدف تأس��یس اص��ل و قاعده توس��ط فقها و 

حقوق دانان ارائه شده است3:
ال��ف- برخی مستش��رقین و حقوق دانان، 
جهاد را مالک رابطۀ داراالسالم با جهان خارج 
عنوان ک��رده و می گویند اگر اس��الم از صلح 
سخن به میان آورده، صرفاً با استعانت از خوی 
جنگجوی اع��راب برای رهایی به هدف نهایی 
اس��ت که توسعه اس��الم در جهان می باشد و 
این در شرایطی است که جهاد کارساز نباشد. 
مس��تند این نظریه، برداشت سطحی از آیات 
جهاد در قرآن که چنین تصور ش��ده که کلیه 
آیات جهاد مربوط به جهاد ابتدایی و شعله ور 
نگهداش��تن جنگ به طور مستمر بین جهان 

اسالم و کفر است.
ب- تئوری اس��تحبابی بودن جهاد و نفی 
وجوب آن در اسالم که به استناد به آیه 191 
س��وره بقره و آیه 36 سوره توبه اظهار شده و 

مخالف اجماع فقهاست.
ج- جنگ، وسیله است نه هدف. زیرا هدف 
از جهاد، هدایت اس��ت، و کشتار کفار مقصود 
اصلی نیس��ت. پس طرق دیگری برای هدایت 
باقی اس��ت و در جهاد باید به حداقل و مقدار 
مورد لزوم اکتفا شود. مستند این نظر، روایاتی 
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اس��ت که مسلمین را از خوی جنگجویی نهی 
می کند. فقهای ش��افعیه به کمک این عقیده، 
ع��دم اصالت جن��گ را ابراز داش��ته و مبنای 
جن��گ را منوط به وجود انگی��زه ای معقول و 
شرعی دانس��ته اند. باید گفت که هدف جهاد، 
هدایت نیس��ت چون جهاد، نوعی اکراه ناشی 
از خش��ونت را در ب��ر دارد که از دید اس��الم، 
اکراه نه وس��یله هدایت اس��ت و نه دین اکراه 

بردار می باشد4.
د- جنبش قادیانی ها نیز قایل به منس��وخ 
بودن جهاد اس��ت و از آنچه که قرآن بر فریضه 
بودن جه��اد تصریح دارد، جای��ی برای بحث 

باقی نمی ماند.
ه- رأی اق��وی این اس��ت که ب��ا توجه به 
آی��ه 29 س��وره توب��ه، نظریه س��ه مرحله ای 
مطرح می ش��ود به این معنی که غیر مسلمین 
مکلفن��د به یکی از این س��ه امر تن دردهند، 
اس��الم، پیمان و یا جنگ، آی��ه جزیه در این 
نظر، مبنای قرارداد دولت اسالمی با همه ملل 

غیرمسلمان است.
دین اس��الم با قرار دادن همه موحدان در 
امت واحده5، اندیشه همزیستی مسالمت آمیز 
میان پی��روان الهی را به صورت اعالن جهانی 
مطرح می س��ازد و با وجه مشترک قرار دادن 
کلمه »ح��ق«، »اعتقاد به خدای یکتا« و »رد 
ش��رک«، هم��گان را به یک ائت��الف مطلوب 
دعوت می کند6. این س��یاق را می توان در آیه 

64 سوره آل عمران باز یافت.
آنچه که اس��تنباط می ش��ود این است که 
حقوق بش��ر و صلح تفکیک ناپذی��ر بوده و از 
جهات مختلف و گوناگون باهم مرتبط بوده و 
نبود یکی، نبود آن دیگری را بنابر دالیل ذیل 

در پی خواهد داشت:
اول، افکار حقوق بش��ر، خ��ود، افکار صلح 
اس��ت. دنیایی که در آن درگیری مس��لحانه 
نباش��د ولی حقوق بنیادین انس��ان در آن به 
اجرا درنیاید به هیچ ترتیبی نمی تواند جهانی 
مس��المت آمیز خوانده شود. پاپ جان پل دوم 
در س��خنرانی خود در س��ازمان ملل متحد به 
ط��ور صریح بین حقوق بش��ر و جنگ ارتباط 
برقرار می کند: »اعالمیۀ جهانی حقوق بش��ر، 
ضرب��ات واقعی به خیلی از ریش��ه های عمیق 
جنگ اس��ت. جایی که حقوق غیرقابل انتقال 
انس��ان ها مورد تع��رض قرار می گی��رد، نقطۀ 

شکوفایی اندیشه جنگ است .«
دوم، نش��انه هایی از وج��ود ارتب��اط میان 
نح��وۀ رفت��ار یک کش��ور با س��اکنان خود و 
میل به ایجاد رابطه با س��ایر کش��ورها وجود 
دارد. فرانکلی��ن روزولت می گوی��د: »ما براین 
باوریم که حق تعیین سرنوش��ت باید مبتنی 
برآزادی های معینی باشد که از نظر ما همه جا 
ضروری ان��د. از نظر ما، خودمان هیچگاه کاماًل 
احس��اس امنی��ت نخواهیم کرد مگ��ر این که 

دیگر کش��ورها نیز این آزادی را به رس��میت 
بشناس��ند .« س��ؤ اس��تفاده از ح��ق تعیی��ن 
سرنوش��ت که در میثاقین نیز از آن یاد شده، 
عامل عمدۀ جنگ ها خصوصاً مناقشات داخلی 

است.
س��وم، انکار حقوق بش��ر می توان��د موارد 
نقض صلح را برانگیزد و مداخلۀ بشردوس��تانه 
می تواند مش��روع و قانونی باش��د اما از طرف 
دیگ��ر، مداخلۀ بشردوس��تانه به عنوان عذری 

برای تجاوز به کار رفته است.
ب��ه عقی��دۀ برخ��ی، پیش ف��رض تحقق 
صل��ح مثبت، غلبه بردرگی��ری قومی، نژادی، 
بیگانه س��تیزی و دیگر ریش��ه های تنش میان 
گروه های مختلف ب��ا فرهنگ، زبان و مذاهب 
گوناگون اس��ت. از نظر دس��ته ای، مس��افرت، 
گردش گ��ری، تب��ادالت فرهنگ��ی، از جمله 
محصوالت س��ینمایی وغیره از ابزارهای تفوق 
بر اختالفات میان گروه هاست. انجام اصالحات 
در نظام آموزش��ی هم می تواند در این زمینه 
مؤثر افت��د. برای مث��ال، کش��ورهای اروپای 
غربی، متون درس��ی خ��ود را بع��د از جنگ 
دوم جهانی م��ورد بازبینی ق��رارداده و ارتقاء 
احت��رام به کش��ورهای همس��ایه را جایگزین 
ملی گرایی ه��ای افراطی کردن��د. صلح مثبت، 
معم��والً به گون��ه ای که تعریف می-ش��ود از 
مؤلفه هایی چون برابری سیاسی و حقوق بشر 
تشکیل شده است. محققان در مطالعات صلح 
به این موضوع مجادله برانگیز باید بپردازند که 
آیا صلح مثبت، اقتدار دولت ها را تابعی از یک 

دولت جهانی قرار می دهد یاخیر7.
آیزن هاور، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
می گوید: »مردم خیلی بیشتر از آنچه که این 
آرزوهای دولت ها در راه صلح قدم برمی دارند، 

خواهان آن اند  8.«
ب��ا خاتمه دو جنگ خانمان س��وز در نیمۀ 
اول قرن بیس��تم، رهبران جامعۀ بین المللی، 
ابتکار یک دیپلماس��ی پیشگیرانه را در دست 
گرفتند و با ایجاد سازمان ملل متحد و الحاق 
به آن، بر »در امان داش��تن نس��ل های آتی از 
بالی جنگ« توافق کردند و به عنوان تعهدی 
در عضوی��ت خود، ق��رار برآن گذاش��تند که 
اختالف��ات خود را به طور مس��المت آمیز حل 
و فصل کنن��د. مادۀ 33 منش��ور ملل متحد، 
فهرس��تی از راه های پیش روی کشورها را در 

این خصوص ارائه می کند.
با این همه تالش ها در ش��ش اوت 1945 
یعن��ی 41 روز پ��س از امضای منش��ور ملل 
متحد، اولین بمب اتمی در هیروشیما منفجر 
شد. به همین دلیل جنگ سرد در دوران خود 
و اکن��ون تهدید اتمی همواره دو عاملی بودند 
که امید مردم دنیا را به صلح و امنیت جهانی 

کمرنگ می کردند.

نتیجه گیری
از توضیح��ات دیدگاه ه��ای گوناگون فوق 
اعم از سیاس��ی، فلس��فی و اس��المی می توان 
دریافت که با وجود دالیل گوناگون ارائه ش��ده 
درب��اره دالیل جنگ، آنچه ک��ه صراحت دارد، 
عدم رس��انیدن خس��ارت به انسان و تأکید بر 
همزیستی مس��المت آمیز میان انسان هاست. 
در موجودی��ت جن��گ از هر نوعی که باش��د، 
چه جن��گ مبتنی ب��ر ح��س برتری جویی و 
زیاده خواه��ی م��ادی و چه جن��گ مقدس و 
مذهب��ی، آنچه ک��ه ثابت و نفی ناپذیر اس��ت، 
ائتالف حقوق انسانی و صدمه مادی و معنوی 

به انسان هاست.
پس استخراج عمومی  یا نتایج ناشی از این 
توضیحات این اس��ت که صلح در یک جامعه 
 یا در جوامع کلی بشری یکی از ابزارهای مهم 
برای تأمین حقوق بشر بوده و در نبود صلح و 
حاکمیت منطق خشونت، حقوق بشر بیش از 
هر زمان دیگر نقض شده و در موجودیت این 
امر نمی توان به اهداف انس��انی حقوق بشری 

نایل و دسترسی پیدا کرد.
پس صلح و حقوق بشر رابطۀ تنگاتنگی با 
همدیگر داش��ته، یکی بدون دیگری به مفهوم 
واقع��ی کلم��ه غیرقاب��ل دسترس��ی و تحقق 
ب��وده، صلح واقع��ی و عادالن��ه زمانی ممکن، 
عمل��ی و پایدار بوده می تواند که حقوق بش��ر 
ب��ه گونۀ راس��تین آن اجرا و تعمی��م یافته و 
هرگونه مظاهر بازدارنده کنار گذاش��ته شود. 
همین گونه حقوق بش��ر مادامی عملی شدنی 
اس��ت ک��ه از دهلیز صلح عدالن��ه عبور کرده 
و خویش��تن خویش را ب��ه حیث یک حقیقت 
ضروری در حیات انس��انی و باور آنان القا کند 

و گسترش دهد.
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ه��ر څ��وک او ه��ره ټولنه ب��ه رضور ځینې 

نیمګړتیاوې او نا سم عادتونه لري، چې د وخت 

پ��ه تیریدلو او نه پاملرنې له امله عادي ش��وي 

دي، زموږ په هیواد کې د څلورو لس��یزو جنګ 

جګړو له نورو خرابیو رس بیره د خلکو په روحیاتو 

هم ناوړه اغیزه کړې ده، یوه سپین ږیرې کیسه 

کول��ه چې د محمد ظاهرش��اه په وخت کې په 

هرات کې یو س��ړی وژل ش��وی و، موږ چې د 

غزين اوس��یدونکي دلته ویریدلو چې دا څنګه 

کیدای يش یو څوک را والړ يش بل س��ړی مړ 

ک��ړي خو نن په ه��ر کيل او کوڅه کې د وژلو، 

زخمي کولو، تښ��تولو او نورو نا خوالو کیس��ې 

اورو او وینو. دا هم په ځای خربه ده چې جنګ 

جګړې او بې ثب��ايت د اروا پوهنې له نظره هم 

د خلکو په روحیاتو ډیرې ناوړه اغیزې ښ��ندي 

خ��و دا چې الحمدالله موږ مس��لامنان یو او د 

اسالم دین د مس��لامن ازارول ناروا ګڼيل، او د 

بې ګناه مس��لامن وژل خو ډیره لویه ګناه او د 

وژونکي ځای یې دوزخ دی، مګر متاسفانه چې 

په مقابل کې د خلکو د علمي کچې ټیټوالی او 

نا خربي د دې المل شوې چې ډیر بد عادتونه 

خپل کړو او له دې ډلې غوس��ه چې یوه داسې 

انساين غریزه ده چې په هر انسان کې موجوده 

ده پ��ه چا کې ډیره په چا کې لږه، څوک يې په 

ځ��ای کاروي، څوک بې ځایه، د چا يې اختیار 

په خپل الس کې دی او د چا له اختیاره وتلې، 

چې پایلې يې وینو او اورو، دا څومره بدبختي او 

ناخوالې چې نن ورځ وینو ډیری یې د غوسې د 

نه زغملو، بې صربۍ او ناپوهۍ له امله دي.

لیدل کی��ږي چې د خلکو تر منځ غوس��ه 

ان په یوه کلتور بدله ش��وې ده. په عادي خربه 

توهین، تحقیر، غچ اخیس��تنه، سپکاوی او نور 

ډیر ناوړه پېښې رامنځته کيږي، چې په لیدلو 

او اوریدلو یې سړي ته ډیر خپګان پیدا يش.

د خلک��و پ��ه تندی��و کې غوس��ه ل��ه ورایه 

معلومیږي او د ځینو خلکو له ژبو څخه د غوسې 

اور را وځ��ي، ځکه نو دیني عاملانو او نورو ټولو 

پوهو خلکو ته پکار ده چې د دې ناوړه پدیدې 

څخه د مخنیوي لپاره خلک د غوس��ې په ناوړه 

پایلو مصیبتونو او زیانونو خرب کړي.

غوسه د انسان په زړه کې یوه د اور سکروټه 

ده، که مو پام ش��وی وي د قهریديل انس��ان د 

غاړې رګونه پړس��یږي او سرګې يې رسې وي 

چې دا د انس��ان په زړه باندې د غوسې د ډیر 

تاثیر ښکارندويي کوي.

د غوسې الملونه:

د غوس��ې د پاریدنې الملون��ه ډير دي چې 

ځینو ته په الندې توګه نغوته کوو:

حسد- دا هغه ناوړه عادت دی چې په تآسف 

رسه و وایو زموږ په ټولنه کې یې اوږدې ریښ��ې 

غزول��ې دي، الله تعالی انحرت محمد صلی 

علیه وس��لم ته خطاب کوي: ژباړه )او ]ووایه[ د 

هر حس��د کوونکي له رش څخه کله چې حسد 

کوي، په الله تعالی بان��دې پناه غواړم( ]فلق- 

.]۵

مس��لامنان بای��د له حس��د او کینې څخه 

ځانونه وس��ايت، خو  په هغه شان چې اړینه ده 

ډیر خلک ورڅخه ځان نه س��ايت او په ځای د 

دې چ��ې د یوه بل مس��لامن ورور یا همس��ایه 

په خوښ��ي، آبادي،س��وکايل، م��ال او دولت، 

اوالدون��و، ځای ځایګ��ي او منزلت خوښ يش 

د حس��د له مخې به يې کمه غواړي، ښه به ور 

بان��دې نه لوروي، بیځایه او بې ګټې به ور رسه 

دښ��مني پايل، چې په پايله کې دغه حسد او 

غوسه په یو ډول نه یو ډول د  یو د بل د حق په 

تلف کولو او پایاملولو متامیږي.

عی��ب لګول: دا ه��م د غوس��ې د را پارولو 

س��بب کیږي، په چا باندې بیځایه عیب لګول 

ګناه او د مقابل لوري د غوسې را پارولو یو لوی 

سبب دی.

)پ��ټ عیبونه د چا مه رس��وا ک��وه، دوی به 

غوسه څه را 
منځ ته کوي؟

فیض الله فایز
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فضیح��ت کړې ځان به ب��ې اعتباره بې قیمت 

کړې ]ګلدسته،۲۶۶مخ[

چې مدام د بل و عیبو ته نظر کړې  - خدای 

له خپله عیبه ولې ناخ��رب کړې ]عبدالرحامن 

بابا دیوان،پېښور،۲۱۶ مخ[

دوک��ه: ی��و چا ته دوک��ه ورکول ه��م ډیر نا 

مناس��ب کار دی چ��ې  له بده بخت��ه زموږ په 

ټولنه کې ژورې ریښ��ې لري، په ځانګړې توګه 

پ��ه را کړه ورکړه پیر او پل��ور کې له یوه کراچي 

وان څخه نیولې تر لوی تجار پورې او داسې په 

رسمي کارونو او نورو کې چې هره ورځ خلک ور 

رسه مخ کیږي او له امله یې یو د بل د غوسې د 

را پارولو، حق خوړلو او پایملولو سبب کیږي.

ټوکې: بیځایه ټوکې چې له یوې خوا خپل 

وخ��ت ور باندې ضایع کوي  ل��ه بلې خوا ډیر 

ځله لیدل کیږي چې پایله يې د ډیرې غوسې 

د پاریدلو او جنګ جګړو سبب کیږي او هم یو 

د بل د سپکاوي او حق تلفولو سبب ګرځي.

س��پکاوی: هیڅ��وک ه��م نه غ��واړي چې  

سپکاوی يې ويش، خو که څوک د چا سپکاوی 

وک��ړي هغه که پ��ه ټوکه وي یا په ب��ل ډول، د 

غوسې د را منځ ته کیدلو سبب کیږي.

)ابو مس��لم مرزويي د تورې د ش��جاعت په 

کار بې همتا تیر ش��وی دی... هرګز يې غلیم 

په بد نه ی��اداوه، وې چ��ې زه او دی له رسه په 

ت��وره اخته ش��ه، یو په ژب��ه  به څ��ه رسه اخته 

کی��ږو... هرګز يې څوک په مس��خرو هم په بد 

نام��ه نه یادول که چا به ورته بد وې، ده به ورته 

خن��دل....(   ]دس��تار نامه، خوش��حال خان 

خټک، پېښور۱۹۹۱،۱۱۸مخ[

تکرب:کربيا یواځې له الله تعالی رسه ښایي 

له خاورو څخه جوړ بنده رسه نه ښايي.

س��تا څه کار له قهره، ک��ربه آدم زاده  -  ته 

خاکي يې اصل مه باسه له یاده

ته چ��ې خوښ پ��ه دا تن��دۍ په رسکيش 

ي��ې  -  معلومی��ږي خاک��ي نه ي��ې اتيش يې      

]ګلدسته،۲۶۶مخ[

رسک��يش د عاجزانو په کار نده – هر میږی 

چ��ې و زر وکاږي پښ��یامن يش   ]رحامن بابا 

دیوان،پیښور،۱۹۸۷[

انس��ان عاج��زه مخلوق دی ک��رب وررسه نه 

ښ��ايي، میږی وګوره یو عاجزه مخلوق هغه هم 

دی خو کله چ��ې وزر وکاږي فکر کوي چې تر 

نورو لوړ شوی دی حال دا چې هغه یې د ورکې 

او مرګ سبب ګرځي.

لوی کامل دی کمین��ي د آدم زادو – پاتې 

نشې بې نصیب له دې رشف

څه غلط دي پوهیدلې دروهیديل  -  دا غره 

تليل په اصل په نصب

ک��وزی  رس  م��ې  نف��س  ک��ښ  رس  دا 

ک��ړې په ص��رب – را ت��ه ایل��ه دا بال ک��ړې زما 

ماش��وخیل  مرجان،حمی��د  او  ]در  رب��ه   

،پېښور،۱۹۷۸میالدي[

د م��ال او رتبې په اړه ډیر حرص او داس��ې 

نور ګڼ عوامل دي چې غوسه را منځ ته کوي او 

مخنیوی يې له خپل عقل څخه د سمې ګټې 

اخیستنې په وسیله رسه کیدای يش.

دا ټول بیکاره او ن��اکاره خویونه دي، عقآل 

هم د غندين وړ دي او رشیعت هم غنديل دي، 

ل��ه دې امله پکار ده چې ل��ه دې هر یوه ناوړه 

عم��ل رسه مقابله ويش. خپله غوس��ه کنرول 

يش او د بل حقونو ته درناوی ويش.

کله چې غوسه در يش نو دا څه سخت کار 

نه دی چې ته به يې کابو نه کړې، ته کولی شې 

په اس��انۍ رسه يې ارامه کړې، که چیرته، ته د 

لږ څه له امله غوس��ه کیږې، که د دې راز دې 

معلوم کړ، کوالی ش��ې په س��ختو او ستونزمنو 

حاالتو کې هم  خپله غوس��ه په  خپل واک کې 

کړې، بیا به ته په خپله غوس��ه واکمن ش��ې او 

هیڅوک او هیڅ حالت به تا په غوس��ه نکړي او 

ته به د یوه لوړ نفس څښنت شې.

د غوسې درجې:

ۖ ځینې خلک په غوسه کې افراط  یا زیاتی 

کوي.

ۖ ځینې پکې تفریط یا کمی کوي.

ۖ ځینې بیا اعتدال یا منځالریتوب سايت.

په غوس��ه کې افراط : په دې معنا دی چې 

پر انسان د غوس��ې ځواک دومره برالسی يش 

چې د عقل او دین له دایرې څخه يې و بايس. 

د ښ��و او بدو تر منځ توپیر ک��ول ور څخه ورک  

يش، په خربه س��م سوچ نه يش کولی د کار او 

چارو واک يې له الس��ه وځ��ي او د دې الملونه 

دوه دي.

ځین��ې وخت د دې المل د انس��ان فطري 

غریزه وي چې په خپله غوسه واک نه لري.

ځینې وخت يې الملونه د انس��ان اعتیادي 

چارې وي، لک��ه زموږ د ټولنې د ډیرو خلکو په 

اند غوس��ه یو ښ��ه کار او غیرت ګڼل کیږي، د 

داش��ان خلکو په اړه خوشحال خان وايي: )... 

او په دا کښ��ې دوه قسمه غیرت دی، یو غیرت 

د عاقالن��و، بل غیرت د جاهالن��و، - د جاهالنو 

دا چې ب��د ګامين کا، جاس��ويس کا، په تش 

ګ��امن یا په ت��ش ارولی��دل خربه زیات��وي، یا 

څ��وک وژين، یا څوک وه��ي، داغیرت نه دی، 

دا جهالت حامقت دی... لوی حامقت دی بل 

هغه چې د هلکانو په قهر قهر کا...(    ]دستار 

نامه ۲۱۷مخ[ .

د غوسې کول ښه ګڼي او تل له غوسې رسه 

سم چلیږي، غوس��ه میړانه او سړیتوب بويل او 

وايي چې زه ګوره هغه س��ړی نه یم یا زه فالنی 

ن��ه یم چې له ه��ر چا ویریږم یا پ��ه چل ول نه 

پوهی��ږم، زما رسه به دویمه خ��ربه نه کوې زه د 

رس له پاسه رس نه منم، د پالر خربه مې په ځان 

نه ده منلې ته څوک يې، په کور کې څوک سا 

نه يش را څخه ایس��تلی له تا رسه ها وکم او دا 

وکم ....

پ��ه اصل کې د دې خ��ربو معنا دا وي چې 

زم��ا عقل کم دی، زه ص��رب نه لرم نه يې پېژنم، 

له سړیتوب رسه مې مخه ښه کړې. خو دی په 

دې ن��ه پوهیږي او خپله دغه بې عقيل د ځان 

لپاره ویاړ او س��ر کامل بولې. غوسه ور ته ښه 

ښکاریږي او له داسې خلکو رسه یو شانته والی 

ورته ډیر ښ��ه ښکاريږي. تر څو يې په ځان کې 

د غوسې ځواک دومره غښتلی يش چې بیا په 

تشه خربه خپله غوسه نه يش زغمالی.

د چا چې غوس��ه ډیره يش ن��و بیا په غوږو 

کوڼ او په س��رګو ړون��د يش، بیا نه د چا خربه 

اورې، نه له خپل عقل څخه کار اخيل، د ګټې 

او ت��اوان توپی��ر نه يش کولی، ک��ه څوک ورته 

نصیحت کوي غوس��ه یې ال پسې ډیریږي، نو 

که يې د عقل په رڼا د غوس��ې ل��ه تیارو څخه 

د وتل��و الر پیدا کړه خو، ښ��ه که نه د لیونتوب 

پولو ته به ور دننه يش او داسې کارونه به وکړي 

چې وروسته به ور باندې سخت پښیامنه وي او 

هیڅ به په الس نه ورځي، وژل، وهل، سپکول، 

ماتول او داس��ې نور به ورته هیڅ نه ښکاريږي، 

چې داسې خلک د ټولنې او کورنۍ په منځ کې 

هم خپل ارزښت له السه ورکوي. عبدالرحامن 

بابا وايي:

دریغ��ه دریغ��ه که روس��تی عق��ل ړومبی 

وای / د انج��ام خ��ربې نه يش په آغ��از ]دیوان 

عبدالرحامن،پیښور،۱۹۸۷،۲۱۶مخ[

یعنی س��ړی باید  له خپ��ل عقل څخه کار 

واخيل، داسې کار و نه کړي چې بیا ور باندې 

پښیامنه يش.

خوش��حال خان خټک وايي: ).... په حلم 

په برداش��ت رسه وران کارونه س��ازیږي، په نه 

حل��م ودان کارون��ه وران يش، حل��م هغه دی 

چ��ې هیچیرې خجالت پښ��یامين په کښ��ې 

نش��ته، که ډیر ګنا، خطا له چا ولیده يش هم 

حل��م بوی��ه، د ملوکانوالس په هرڅه رس��یږي، 

ک��ه د چا رس وه��ي، هم قهر خ��و دي نه کا... 

]دستارنامه،پیښور ۱۹۹۱ � ۲۱۴ مخ[

په غوسه کې تفریط یا کموالی:

د دې معنا داده چې یا خو له اصله غوس��ه 

نه ل��ري او یا يې دا ځواک ډی��ر کمزوری دی، 

چې دا هم د ستایني وړ نه دی، ځکه د داسې 

انسان په اړه فکر کیږي چې غیرت نه لري.
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الله تعالی مسلامنان په غیرت رسه ستایيل 

دي ن��و چې څوک په پوره ډول غیرت له الس��ه 

ورک��ړي هغه ن��و بیا نیمګړی انس��ان دی. الله 

تعال��ی خپل محبوب پیغمرب ت��ه فرمایي: ))له 

کافران��و او منافقانو رسه جهاد وک��ړه اوپر دوی 

سختي وکړه، یا سخت برخورد ور رسه وکړه...((

]سوره اتحریم:۹[.

 شدت او سختي د غیرت له نښو څخه دي 

او غیرت د غوس��ې نښه هم ده. په ځای غوسه 

ک��ول هم ډیر اړین دي، لک��ه د دین، ناموس، 

عزت، مال او اوالد خپلې خاورې او داسې نورو 

څخه د دفاع او ساتنې په وخت کې.

عبدالقادرخان خټک په ګلدسته کې راوړي 

دي: )علاموو لره بایده دي چې حلیم متحمل 

وي، ام��ا ن��ه دومره چې س��فیهان پ��رې زبان 

درازيش.

څ��و نرم��ي وررسه کړې لطف خ��ويش-- ال 

زیاتیږي د س��فله ګردن کيش. ]۴۵ګلدس��ته 

،حکمت۲۷۷مخ[

په غوس��ه کې اعتدال یا براب��ري: دا  هغه 

اعتدال دی چې الله تعلی خپلو بندګانو ته ور 

بان��دې امر کړی دی، او دا هغه غوره خوی دی 

چې نبي کری��م )ص( يې پ��ه اړه فرمایيل دي 

)خیراالمور اوس��طها( په کارونو ک��ې غوره کار 

منځنی کار دی.

غوس��ه بیا په خپله په څ��و ډوله ده چې تر 

ټول��و تب��اه کوونکی ډول يې هغ��ه دی چې تر 

پيل کولو وروس��ته يې س��ړي ته د پښ��یامين 

موقع هم په الس ور نه يش، ډیرو خلکو ناحقه 

وژن��ې کړې دي، خو په دې نه پوهیږي چې دا 

د ده د غوس��ې المل و او وروسته هم وايي چې 

ده د هغ��ه وژل غوښ��تل چ��ې دا ډول يې ډير 

هالکوونکی دی.

دغوسې یو ډول هغه دی چې ته کولی يش 

پ��ه خپل واک ک��ې يې را ول��ې او روغ ور څخه 

خالص شې.

ب��ل ډول ي��ې دا دی چې س��ړی د عقل او 

منط��ق له چ��وکاټ څخه ب��ايس دا يې هم له 

خطره ډک ډول دی.

بل ډول يې جنوين غوس��ه ده چې انسان 

هی��څ فکر کولو ته نه پرېږدي او یوه ناروا يې له 

السه خیژي.

د غوس��ې ب��ل ډول دا دی چ��ې د دین او 

فطرت له غوښتني څخه د مخالف کار په لیدلو 

رسه را منځ ته کیږي او ستا ترصف پکې د عقل، 

هوښ��یارتیا او رشعي ضوابطو په دایره کې وي، 

او ل��ه دغو ضوابط��و څخه دي نه ب��ايس، دا د 

غوسې ښ��ه ډول او حالت دی چې  غیرت هم 

ورته ویل کیږي. 

رحم ک��ول په بدانو س��تم يش په نیکانو – 

عفو کول له ظاملانو ظل��م کیږي په مظلومانو  

]ګلدسته ،۲۶۱مخ[

ځای ځای کار ترخه دارو کا ترخه بویه  -  ګل 

قند بویه هغه ته بې حنظله ]ګلدسته۲۶۱مخ[

همدا غوسه ده چې ډیر ځله د برش حقونو 

د ن��ه مراع��ات او تر پښ��والندې کیدلو س��بب 

ګرځي.

غم او غوسه

د غم او غوسې تر منځ دا تو پیر دی چې د 

غم په اور یواځې غمجن س��وځي خو د غوسې 

په اور له غوس��ه ش��وي رسه نور هم سوځي، د 

خپګان په وخت ډیر لږ پیښیږي چې څوک دي 

د خپګان له کبله ن��اروا او ناوړه کارونو ته مخه 

ک��ړي، ن��ه وژل کوي، نه ماتول، خو د غوس��ې 

پ��ه وخت کې، قت��ل، وهل، طالق��ول، ماتول، 

بربادول او هرڅه را منځ ته کیږي. خو که د چا 

له واکه و نه وځي بیا بده نده ځکه د الله تعالی 

په صفت کې هم غوس��ه راغلې ده، لکه څرنګه 

چې د کفارو په اړه فرمايي ژباړه: ))او الله تعالی 

ور باندې غوسه ش��وی((.]الفتح،۶[ خو د الله 

تعالی او د مخلوق د غوس��ې تر منځ ډیر توپیر 

دی، د الله تعالی غوس��ه هیڅکله د مخلوق د 

غوسې په ش��ان نه ده، د هغه غوسه داسې ده 

کومه چې له شان رسه يې ښايي.

الله تعالی په خپل پاک کتاب قرانکریم کې 

فرمايي: )د چا چې سینه په کفر خالصه شوه او 

په خالصه سینه يې د کفر کلمه و ویله، پر دوی 

الله تعالی غوسه دی او سر عذاب به ورکړي( 

النحل:۱۰۶.

خپ��ګان که د چا په واک کې وي که نه وي 

ت��اوان دی، ځکه ټ��ول درد او کړاو ي��ې په زړه 

تی��روي او بل دا چې غوس��ه کله کله را پاریږي 

خو غم او خپګان په دوامداره بڼه له سړي رسه 

مل وي.

که موږ وغواړو چې د الله تعالی له نعمتونو 

څخه ګټه واخلو اړینه ده چې ځانونه د علم په 

ګاڼه س��مبال کړو، له بیځایه غوسې څخه ډده 

وکړو، ک��ه موږ په ارامي رسه س��رګې وغړوو او 

پر دې پوه ش��و چې الله تعالی څومره نعمتونه 

را کړي او دا د الله تعالی س��ر احس��ان دی او 

اړینه ده چې شکر ور باندې وباسو. الله تعالی 

فرمايي: ژباړه )) که تاس��ې وغواړئ چې د الله 

تعالی نعمتونه و ش��میرئ نو ش��میرلی يې نه 

شئ(( ]سوره ابراهیم،۲۳[

غوسه ناک انس��ان که په لوړ مقام کې هم 

وي ن��و هغه ځای يې هم خ��راب او بې خونده 

ک��ړی وي، هر وخت ناارام��ه وي، هم په خپله 

ځوریږي هم نور ځوروي، خو څوک چې غوسه 

نه لري ک��ه په جونګړه کې هم اوس��یږي ژوند 

ي��ې ارام او زړه يې خوش��حاله وي، نه په خپله 

ځوریږي نه نور ور رسه په تکلیف کې وي. غوسه 

ناک انسان نه په واړه باندې شفقت کوي او نه 

د لوی درناوی، د حق او ناحق تر منځ توپري نه 

کوي او هرڅه تر پښو الندې کوي.

کله چې یو انسان او بیا په ځانګړې توګه یو 

مسلامن په دې کلکه عقیده ولري چې هر څه 

د الله تعالی په تقدیر ت��ر رسه کیږي او موږ په 

خپلې غوس��ې رسه هیڅ نه شو تر السه کولی، 

بیا نو د غوسې کولو سوال نه پیدا کیږي.

ی��و عريب ش��عر دی د دوو بیتون��و معنا يې 

داده :) ما له ښ��و اخالقو پرت��ه پر بل يش کې 

فضیلت ن��ه دی لیدلی او نه مې له ادبه پرته د 

عقل روغتیا لیدلې ده، ما چې څومره دښمنان 

ازمای��يل د عقل لپاره مې تر غوس��ې بل زیات 

خطرناک دښمن نه دی پیدا کړی(.

یو شمیر خلک قصدآ په ځان کې د غوسې 

ځواک ته وده ورکوي او داس��ې فکر کوي چې 

غوس��ه پ��ه ده بان��دې زوروره ده او نه يې يش 

کابو کوالی، ځکه نو وايي کله چې غوس��ه شم 

بیا ځان نه ش��م اداره کولی، دغوسې په مهال 

زم��ا مخې ته مه راځئ، په غوس��ه کې په ځان 

نه پوهیږم چې څه مې وک��ړل او څه مې وویل 

او داسې نور. 

په دې توګه ګڼ ش��میر خلک د نورو خلکو 

حقونه تر پښ��و الندې ک��وي، پرته له دې چې 

فکر وکړي هغه کارونه چې د غوس��ې په وسیله 

يې تررسه کوم او پایلې يې هم خواش��ینوونکې 

او پښیامنه کوونکې دي ولې يې په ورین تندي 

او خوښ��ۍ نه تر رسه ک��وم چې هم الله تعالی 

خوشحاله يش هم مخلوق او هم په خپل ځان 

او اعصاب د بیځایه فش��ار را وستلو مخه ونیوله 

يش.

ځینې وختونه انسان په ورځني ژوند کې د 

کم عقلو له کنځلو او د جاهالنو له خوا له سپکو 

سپورو رسه مخ کیږي، خو هوښیار انسان هغه 

دی چې پخپل ژوند کې د داسې خلکو ویناوې 

ځانته نه نی��يس، باید ځان پرې بې پروا کړي، 

نه يې د غچ اخیس��تلو هوډ وک��ړي او نه يې پر 

وین��ا زړه بد کړي، او همدا د انس��ان د صرب د 

ازمایښت وخت دی.

واي��ي چ��ې عمر ب��ن عبدالغزیز یوه ش��په 

له خپلو س��اتونکو رسه یو جوم��ات ته ننوت په 

جومات کې تیاره وه د عمر پښه د یوه ویده کس 

له رس رسه ولګې��ده هغه رس را پورته کړ او عمر 

ت��ه يې و ویل لیونی خ��و به نه يې چې د خلکو 

په رسونو پښې ږدې؟ عمر ځواب ورکړ: نه وروره 

لیونی نه یم.

د عمر س��اتونکي و غوښ��تل چ��ې برید ور 

باندې وکړي او سزا ورکړي، خو عمر ورته و ویل: 



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره ششم| سنبله 1396

د سزا ورکولو حق نه ور باندې نه لرو ځکه هغه 

له ما څخه پوښتنه وکړه چې لیونی خو نه يې او 

ما ځواب ورکړ چه نه. ]مه غوسه کیږه،۳۲مخ[. 

وګورئ په څومره ښ��ه حوصل��ه مندي رسه يې 

ځواب ورکړی دی.

د غوسې غندنه:

ل��ه احنف بن قیس څخه روایت دی  وايي: 

ماته مې د تره زوی خرب راکړ چې ما رسول الله 

صلی الله و س��لم ته و وی��ل چې ماته یوه لنډه 

خربه وکړه چې زه يې زده کړم او عمل ور باندې 

وک��ړم، هغه را ته په ځواب کې و ویل : (غوس��ه 

م��ه کوه) او ما څ��و ځلې دا غوښ��تنه ور څخه 

وک��ړه او نبي اکرم )ص( هر ځ��ل همدا ځواب 

راکړ چې (غوس��ه مه کوه). ]مس��ند احمد ط 

الرساله،۲۱۴/۳۸[.

عبدالله بن عمر رضی الله عنه وايي، ما له 

رس��ول الله )ص( څخه پوښتنه وکړه چې ما به 

د الله تعالی له غوس��ې څخه څه شی وسايت؟ 

هغه ځواب را کړ، (غوسه مه کوه). الجامع ال بن 

وهب ت مصطفی ابوالخیر)۱۵۱/۱(.

عبدالله بن مس��عود رض��ی الله تعالی عنه 

وايي: رس��ول الله )ص( له موږ څخه پوښ��تنه 

وکړه چې تاس��ې پهلوان چاته وایاست، موږ ور 

ت��ه و ویل هغه چاته پهلوان وایو چې څوک يې 

را څملولی نه يش، نبي کریم )ص( و ویل: نه! 

دغه س��ړی پهلوان نه دی بلک��ې پهلوان هغه 

څوک دی چې د غوسې پر مهال خپل ځان په 

کابو کې کړي. صحیح مسلم)۲۰۱۴/۴(.

انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وايي: 

چ��ې نبي اک��رم )ص( فرمای��يل دي )چا چې 

خپله غوس��ه بنده کړه الله تعال��ی به ور څخه 

خپل غ��ذاب بند کړي. الکني واالس��امء للدو 

البی)۶۰۴/۲(.

س��لیامن علیه الس��الم خپل زوی ته ویيل 

وو: زویه! له ډيرې غوس��ې ډډه وکړه، ځکه ډیره 

غوسه د صربناک سړي زړه سپکوي.

که څوک د غوسې په حال کې قسم وکړي 

ن��و الله تعالی نه ور باندې نیيس. الله تعالی د 

بقرې س��ورت په ۲۲۵ ایت کې فرمايي، ژباړه) 

الله تعالی مو په لغوه قسمونو نه نیيس، بلکې 

په هغو قس��مونو مو نیيس چې له زړه څخه مو 

کړي وي او الله تعالی بښونکی او مهربان دی(. 

ابن جریر طربي رحمه الله پخپل تفس��یر کې 

لیکي دي چې اب��ن عباس رضی الله فرمايي: 

لغوه قس��م هغه دی چې د غوسې په حال کې 

ويش او امام ش��افعي رحمه الل��ه تعالی وايي: 

لغوه قسم هغه دی چې له زړه څخه نه وي، لکه 

خلک چې عادتآ وايي، په والله او داسې نور.

صفیه بنت ش��یبه رضی الل��ه تعالی عنها 

وايي: له عایش��ې رضی الله تعالی عنها څخه 

مې اوریديل دي چې نبي کریم صلی الله علیه 

وسلم فرمايي )ال طالق و ال عتاق فی اغالق( په 

غوس��ه کې طالق نه واقع کیږي. د امام احمد 

بن حنبل، امام ابو داود او امام ش��افعي په اند 

هم د غالق یا اغالق کلمه د غوسې په معنا ده. 

]سنن ابن ماجه  -۶۶۰/۱[

عف��و ک��ول د ملوکان��و لوی خصل��ت دی، 

تعلق په جوه��ر ذايت لري، اما دې خصلت لره 

ښ��ه مصاحبان صالحان هم پ��ه کار دي، چې 

ملوک صحبت د عاملانو، د حکیامنو، دانایانو، 

کریامنو، رسه وي هغه اثر پرې وکا، د عفو د کرم 

صفت پرې غالب وي، که د لېیامنو، خسیسانو، 

بدذاتان��و، جاهالنو، مردادیان��و په صحبت وی 

هغه تاثیر پرې ويش ]دس��تارنامه،۱۸۹-۱۸۸ 

مخونه[

غوس��ه یو خطر ناک عادت دی چې موږ له 

سختو س��تونزو رسه مخامخ کوي، یو پوه )ډیل 

کارنیګي( وايي: )یو انسان په خپل ژوند کې تر 

غوسې له سختې ناروغۍ رسه نه مخامخ کیږي 

خ��و خلک يې د مخنی��وي او درمل په اړه هیڅ 

فکر نه کوي( ]مه غوسه کیږه،۴۱[

د غوسې پایلې:

غوس��ه د خلکو تر منځ د جنګ جګړو او آن 

یو  بل د وژنو  او یو د بل د کيل او کور د ورانولو 

س��بب ګرځي. په کارونو کې خنډونه را منځ ته 

کوي او د ټولنیزو اړیکو د له منځه تللو س��بب 

ګرځي، د ډیر وخت دوست او اشنا ور څخه خوا 

بدی يش او ورور ويل له منځه الړه يش.

کل��ه چې ټولنیزې اړیک��ې خرابې يش، له 

امله يې د انسان په ش��خصیت ډیر بد او ناوړه 

اثر پریوځي، د خلکو تر منځ بې ارزښ��ته او په 

پای کې اړکیږي ګوښی ژوند غوره کړي.

غوس��ه د سړي له خولې داسې وینا را منځ 

ته کوي چې وروس��ته ور باندې ډیر پښ��یامنه 

وي.

غوسه نفس له ماتې رسه مخامخ کوي ځکه 

چې د غوس��ې له امله په ذهن کې کمزوري او 

ناوړه خیاالت را منځ ته کوي. لیدلې به مو وي 

چې غوس��ه ناک انسان د ډیری غوسې له امله 

شیان ماتوي څیرول او وهل کوي، په الس کې 

به يې د لرګې، پالس��تیک، شیشې یا بل  يش 

څخه جوړ ش��ی  وي، خو دی به يې له مځکې 

وهي، ماتوي به يې ورته به ښکنځلې کوي ته به 

وايې چې له یوه ژوندي رسه ښکر په ښکر دی.

ځینې وخت  غوسه په عقل پرده واچوي او 

انس��ان داسې کار ته اړ باسې چې لیونو ته هم 

بد ښ��کاریږي. نه د چا حق پېژين نه حقوق، د 

ښو او بدو، سمو او ناسمو توپیر نيش کولی.

غوسه په ژبه داس��ې الفاظو ویلو ته انسان 

اړ باسې چې عقل خاوندان ور څخه ځان لرې 

سايت. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمايي: 

ژباړه.)له ش��که پرته د بن��ي آدم ډیرې تیروتنې 

د هغ��ه په ژبه کې وي( پښ��تو متل دی: خپله 

ژبه هم کال ده هم ب��ال، یعنې که څوک يې په 

سمو ویلو عادت کړي له ناوړه او بدو له ویلو یې 

وس��ايت، نیکې خربې ور بان��دې وکړي، دالله 

تعال��ی ذکر ور باندې وکړي ن��و د کال مثال به 

ورته ولري چې پکې ساتلی به وي او که نادودې 

او بدې خربې ور باندې وکړي. خلک ور باندې 

ازار ک��ړي نو په دنیا کې به يې د خلکو په منځ 

کې بې ارزښته کړي او په اخیرت کې به يې هم 

سزا و ویني.

غوس��ه د انس��ان پ��ه صحي وض��ع باندې 

ه��م خورا بد منف��ي اثرات لري، چ��ې په ډیرو 

دارو درمل��و يې درملنه ن��ه کیږي، لکه خفګان 

یا ډیپریشن، د زړه س��کته، رسطان، د ونیې د 

فش��ار لوړوالی، د ش��کرې د اندازې ډیر والی، 

کمزوري او داسې نور.

پ��ه زړه باندې هم ناوړه اغیزې کوي، لکه د 

حسد او کینې را منځ ته کیدل، د خلکو په تاوان 

او غم خوش��حاله کیدل او داسې نور فسادونه، 

چې الله تعالی خپلو بندګانو ته د دې ټولو د نه 

کولو او ځان ور څخه ساتلو  امر کړی دی.

ک��رب هم د غوس��ې د را منځ ته کیدلو او په 

پایل��ه کې د ظل��م او ناروا او حق تلفي س��بب 

ګرځي.

د غوسې زغمل او صرب کول د ټولو اخالقو 

رسدار اخ��الق دي له دې امله صرب کوونکی د 

خلکو رسدار وي، ځینې خلک به لوړو مقامونو 

ت��ه رس��یديل وي خو ډی��ر ژر د خپل��و ضعیفو 

اخالقو او کم حوصله ګ��ۍ له امله خپل ځای 

ځایګی له الس��ه ورکوي. د دې په خالف هغه 

خلک چې حوصله او د غوسې زغم ولري د ژوند 

په ټولو چارو کې بریايل وي. لنډه دا چې زغم 

او صرب د هوښ��یارانو او پوهو خلکو او غوسه او 

ناندرۍ د کم عقلو خلکو کار دی.

د انحرت محمد صلی الله وسلم هر وخت 

غوسه په خپل واک کې وه، که کوم وخت غوسه 

ش��وی هم وي هغه به په حق��ه وه، ځکه د هغه 

رس��الت د خلکو الر ښ��وونه او له بدو او ناروا وو 

څخه د انسانانو را ګرځول وو.

د هوښ��یارو خلکو ت��ل خپل نفس په خپل  

واک ک��ې وي ، هیڅ وخت غوس��ه ن��ه کوي له 

غوسې ځان سايت ځکه، غوسه د ده هوښیاري 

له منځ��ه وړي او د غوس��ې په حال��ت کې له 

حکمته ډکې خربې نه يش کولی، حلیم او بې 

غوس��ې خلک د ژوند په ټولو چارو کې بریايل 

وي، په ژوند کې ارام وي.
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فرعون هم خپل قوم ته په غوسه شو او ورته 

ویې ویل: )تاسې نه ګورئ چې زه د مرص پاچا 

ی��م او دا ټولې ویالې زما پ��ه باغونو کې زما تر 

قرصونو او ونو الندې بهی��ږي(. ]الزخرف-۵۱[ 

چې بی��ا  الله تعالی د هم��دې کرب او جاهيل 

غوسې  په س��بب داسې سزا ورکړه چې دی او 

د ده لښ��کرې يې ټولې د نیل په رود کې غرق 

کړل.

د نړۍ په تاریخ کې ټول س��ر شخصیتونه 

او عاملان د خوش��حالو زړونو، ښو اخالقو نرمو 

مزاجونو او خ��وږې ژبې خاوندان و، ځکه يې د 

خلکو په زړونو حکومت او رسداري کړې ده.

راځ��ئ د الل��ه تعال��ی د دې امرونو په رس 

ته رس��ولو رسه  ځانونه د الله تعالی له غوس��ې 

څخه و ژغورو تر څو له ډیرو ګناهونو څخه چې 

الله تعالی ور باندې ن��ا راضه کیږي، خلک ور 

باندې ځوریږي، د بل انس��ان حق او د حیوان 

یا هر برش حق يې له کبله تر پښو الندې کیږي 

خالص شو:

الل��ه تعالی فرمايي: ژباړه )او پر چا چې زما 

غوسه نازله شوه، نو هغه تباه شو( طه ۸۱ 

د بې ګناه انسان وژل: الله تعالی فرمايي: 

ژباړه )چا چې یو مسلامن قصدآ و واژه، نو د هغه 

س��زا دوزخ دی چې د تل لپاره به پکې وي، پر 

هغ��ه د الله تعالی غض��ب او لعنت دی او لوی 

غذاب يې ورته تیار کړی دی(. النساء،۹۳

دا د بې ګناه مسلامنانو د وژلو په اړه د الله 

تعالی سخته وعده ده، او دا دومره لویه ګناه ده 

چې متعال خ��دای له  رشک رسه یو ځای ذکر 

کړې ده لکه چې فرماي��ي: ژباړه )مومنان هغه 

کس��ان دي چې له الله تعالی رسه نور خدایان 

نه را بيل، او هغه نفس ناحقه نه وژين چې الله 

تعالی يې وژل حرام کړي دي(.

یعن��ې مومنان هغه څ��و ک دي چې نه له 

الل��ه تعالی رسه ب��ل رشیک نی��يس او نه هم 

دمس��لامن وین��ه په ناحق��ه تویوي، ب��ې ګناه 

مس��لامن نه وژين، او ل��ه دې څخه معلومیږي 

چې رشک او د مس��لامن ناحقه وژل یو شانته 

ګناهونه دي، ولې په ډیر تاسف رسه وینو چې 

ځانونو ته مسلامن وايي، خو د مسلامن وژلو ته 

پلمې لټوي، چې په دا شان تیروتنو کې غوسه 

هم خپل رول لري.

د بې ګناه مسلامنانو د نه وژلو او نه ځورولو 

په اړه او د مس��لامن ورور او خور د حقونو په اړه 

ګڼ شمیر مبارک حدیثونه هم شته لکه:

) د الل��ه تعال��ی پ��ر وړاندې د ټول��ې دنیا 

ړنګی��دل د یوه مس��لامن تر وژلو س��پک جرم 

دی(. ]سنن ترمذي ت شاکر-۱۶/۴[

څ��ه به ن��ه نړېده برج د س��تا د عم��ر  -   د 

مظلوم د اوښو سیل يې هر زمان خوړ

د مظلوم د اه ازار و چاته مه شه –   عاملونه 

یې ورانیږي له ارخښه

د مظلوم د ازار غشی رسا لګي  -  هیڅ ګوزار 

يې خطا نه درومی عبس

چ��ې مې ن��ه يش اضطراب د چ��ا په ظلم 

– هم��ره ص��رب س��کون را ک��ړې زما رب��ه ] در 

اومرجان،عبدالحمید ماشوخیل، پېښور[

د الله تعالی رس��ول صلی الله علیه وسلم 

پخپله هم په وار وار غوس��ه ش��وی، خو د هغه 

مبارک غوس��ه د هیڅ کوم ش��خيص کار په اړه 

نه وه بلکې هغه پیغمرب و، د خلکو الرښ��وونه او 

د هغ��وی د دنیا او اخیرت د س��م ژوند او نیکو 

عملونو ښوونه يې مرام و، د ده غوسه د بندګانو 

ل��ه حقونو څخه د د فاع په وخت او له ګمراهي 

څخه سمې الرې ته د راګرځولو لپاره وه.

ی��وه ورځ یوه س��ړي خلکوته امام��ت کاوه، 

ملونځ يې ډی��ر اوږد کړ، عبدالله ابن مس��عود 

انح��رت صلی الله علیه وس��لم ته ګیله وکړه 

چې فالنی سړی موږ ته ډیر اوږد ملونځ راکوي، 

ل��ه دې امله له موږ څخه جمع پاتې کیږي، نو 

نبي کریم صلی الله علیه وس��لم ډیر په غوسه 

ش��و او ويې وی��ل: )ای خلکو له تاس��ې څخه 

ځینې داس��ې دي چ��ې په خلکو ک��ې کرکه 

خپروي، داسې مه کوئ، که له تاسې څخه یو 

څوک امامت کوي، ن��و لږ لنډ دې کوي، ځکه 

په خلکو کې کمزوري، بوډاګان او حاجتمندان 

وي(. ]صحیح البخاری-۱۴۲-۱[

مقص��د ي��ې دا و چې چات��ه د اوږد امامت 

ورک��ول مناس��ب ن��ه دي، خل��ک ډول ډول 

س��تونزې لري، په ملانځه کې د ټولو مقتدیانو 

اړتی��اوو او حالت ته باید پام ويش، څوک ازار او 

اذیت نه يش. نو کله چې د اسالم سر پیغمرب 

د الله تعالی له خوا د فرض کړل شوي ملانځه 

په وخت کې ه��م د هیچا حتی لږ ازار هم ډیر 

ناس��م بليل بیا خو پکار ده چې په هیڅ وخت 

کې څوک د چا زړه ازار نه کړي، مالی او ځاين 

ت��اوان ورته ونه رس��وي. که هغه د غوس��ې په 

حالت کې وي که په عادي حالت کې.

ب��ل ځای هم انحرت د عدالت د قایمولو 

پر مهال د سفارش کوونکې پر وړاندې په غوسه 

شوی دی،

یوې ښ��ځې د غ��زوه د فتح پ��ر مهال غال 

کړې وه، کله چې د اسالم پیغمرب هغې ته سزا 

ورکوله نو قریشو اسامه بن زید د الله رسول ته 

ور ولیږه نو د انحرت مخ س��ور ش��و او اسامه 

ته يې و ویل: )تاس��ې د الل��ه تعالی له حدودو 

څخه په یوه حد کې ماته سفارش کوئ(، یعنی 

ماته وایاست چې له دې څخه تیر شه. بیا يې و 

ویل )بې له شکه له تاسې څخه مخکې خلک 

له همدې امله هالک ش��وي چ��ې کله به یوه 

عزمتند س��ړي غال وکړه، پرېښ��وه به يې او کله 

چې به یوه کمزورې سړي غال وکړه نو حد به ور 

باندې جاري کېده، زما دې دالله تعالی پر ذات 

قسم وي، که د محمد لور فاطمې هم غال کړې 

وای ما ب��ه ورڅخه الس پرې کړی و(. ]صحیح 

البخاری-۱۷۵-۴[

د رسول الله غوسه د حق لپاره وه او هم يې 

پ��ه پوره ډول رسه په خپ��ل واک کې وه، د الله 

تعالی رسول د عدالت په قایمولو او د هر انسان 

او پ��ه ځانګړې توګه د غریبو او کمزرو خلکو له 

حقون��و څخه د دفاع پ��ه الره کې د خپل ګران 

اوالد او ی��وه عادي انس��ان تر من��ځ هیڅ توپیر 

نه کاوه. دا دلیل وه چې چا د بل حق تر پښ��و 

الندې کولی نه شوای.

په بنده باندې ډیر قهر غصه مه کړه  -  چې 

يې زړه باندې ښه کیږي هم هغه کړه  ]ګلدسته 

،۲۴۶مخ[

پلرون��ه هم کله نا کله خپل��و اوالدونو ته په 

غوس��ه کیږي خ��و مهمه داده چې غوس��ه يې 

په خپل واک کې وي هس��ې نه چې خدای نا 

خواسته دومره په غوسه يش یا داسې په غوسه 

يش چ��ې د عدالت او ترحم له حده تیر يش او 

د اوالد هغه حقونه او مسوولیتونه يې چې ور په 

غاړه دي له یوه مخه نالیدلې وګڼې.

پالران ه��ر وخت د خپل اوالد خیر غواړي، 

ځکه د دوی غوښ��تنې په تجرب��و والړې وي او 

ل��ه بلې خوا هغه تبعي مینه او محبت چې الله 

تعالی د پ��الر په زړه ک��ې د اوالد لپاره اچولی 

دی، دا اجازه نه ورکوي چې اوالد يې بې الرې 

یا د هالکونکو ګړنګونو په الرو رس يش.

د پرس په نیک او بدو پالر یادیږي     -     دا 

خرب دی په جهان کې مجرب

په زړه مهر په خوله قهر زوی ته بویه  �   څه 

ښه وايي چیرته ډب هلته ادب

یوس��ف هاله ش��ه الی��ق د بادش��اهئ      �       

چې يې وخوړې څپېړې د غضب   ]در اومرجان، 

حمیدماشوخیل، پېښور۱۲مخ[

کله نا کله س��ړی په بازارونو او عامه ځایونو 

کې له ډول ډول خلکو رسه مخامخ کیږي، اړینه 

ده چې سړی په پوره ډول خپله غوسه په خپل 

کنرول کې ولري، الندې الرښوونې په پام کې 

و نیيس، تر څو له ستونزو او خوابدیو څخه ځان 

وسايت، خپل او د نورو حقونه خوندي وسايت.

د هغه د عقيل استعداد له مخې ور   o

رسه چلند وکړه. الله تعالی فرمايي: ژباړه )خلکو 

ته بښ��نه کوه، په نیکۍ امر کوه او له ناپوهانو 

اع��راض وکړه( یعن��ې ځان م��ه ور رسه برابروه. 

]االعراف:۱۹۹[

په دې پوه شه چې هغه د دې وړ نه   o

دی چې ته ور رسه ځان په تله کې واچوې.
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هغه معذور او ن��اروغ وګڼه او ځان   o

هوښیار او روغ، کیدای يش هغه به څه ناروغي، 

پریشاين او ستونزې ولري. لکه ځینې وخت به 

وینئ چې یو سړی به موټر ډیر ګړندی ځغلوي، 

ن��و هغه م��ه مالمت��وئ بلکې ځ��ان ور څخه و 

ژغ��ورئ، هغه به ی��ا ناروغ لري یا بله پېښ��ه ور 

شوې وي.

ک��ه جاهل درته ګرمي کا ت��ه رسدي کړه  - 

پ��ه عامل کې ځان مش��هور پ��ه جوامنردي کړه 

]ګلدسته  ۱۸۷مخ[

په هره خربه ص��رب او حوصله  کوه   o

او ل��ه ډیر زغم څخه کار واخل��ه. وايې چې یوه 

ورځ د عمر بن عبدالعزی��ز یو کوچنی زوی یوه 

بل ماش��وم و واهه، نورو ماش��ومانو هغه ماشوم 

الس نیولی عمر بن عبدالعزیز ته را وس��ت. که 

ګورې چې یوه ښ��ځه هم له ش��ا پسې را رهي 

ده، په ژړغونې اواز يې عمر ته و ویل: دا ماشوم 

زما زوی او یتیم دی، عمر بن عبدالعزیز و ویل: 

م��ورې مه وار خطا کیږه دا و وایه چې د یتیمي 

په کتاب کې يې نوم ش��ته که نه )یتیامنو ته به 

میاشتني لګښتونه ور کول کیدل(هغې ځواب 

ور کړ نه، بیا عمر خپلو مامورینو ته امر وکړ چې 

د یتیم��ۍ په کتاب کې يې نوم ولیکئ، که څه 

ه��م د عمر بن عبدالعزیز میرم��ن ده ته و ویل 

چ��ې هغه س��تا زوی وهلی دی او ت��ه يې ورته 

لګښتونه ورکوې. ]مه غوسه کیږه،۶۵ خ[

خو تاس��و به په خپلو س��یمو کې یا په الرو 

بان��دې چې تیریږئ ډیر ځل��ه لیديل وي چې 

لوی، لوی سړي به وي خو د ماشومانو په رس به 

په لویو، لویو جنجالونو رسه اخته وي.

یو بادش��اه د یوه بیګناه د وژلو امر   o

وکړ، هغه سړي بد رد ویل پیل کړل، ښکنځلې 

ی��ې کولې، بادش��اه و ویل چې څ��ه وايې، یوه 

وزی��ر و ویل، چې دعاګانې ک��وي او وايي چې 

څوک خپله غصه و زغمي ګنهګار سړی بخښي 

احسان وکا حق تعالی د احسان څښنت دوست 

ګڼي بادشاه و باښه – بل وزیر و ویل نه ښکنځل 

کوي، بادشاه و ویل د ستا تر رښتیا د ده درواغ 

ښه دي زما پسند شول، هوښیارانو ویيل دروغ 

چې له مصلحت رسه آمیز وي بهر دي له هغو 

رښ��تیاوو چې فتنه انګیز وي. ]ګلدس��ته،۸۹ 

مخ[.

هارون الرش��ید ته ي��ې زوی راغی   o

چې فالنی هلک را ته د مور ښ��کنځلې وکړې، 

هارون الرشید د دولت له ارکانو و پوښتل چې د 

داس��ې سړي سزا څه ده؟ یوه و ویل باید و وژل 

يش، بل و ویل ژبه دې پرې يش، چا ویل بندي 

دي يش، هارون و ویل: زویه نیک خوی او کرم 

دا دی چې عفو یې کړې که نه توانیږې ته هم 

ورته ښکنځل وکړه هسې نه چې تجاوز وکړې او 

ستا له خوا ظلم ويش. ]ګلدسته ۱۲۲ مخ[.

یو له بادشاهانو په بې انصافۍ په   o

س��تم مش��هور و، یوه عامل رباين ته يې و ویل: 

چې په عبادتونو کې کوم عبادت فاضل تر دی. 

وې يې، ستا خوب تر نیمې ورځې چې خلقو ته  

تر څو اوده يې ازار و نه ريس، له وجود ه دې په 

ارام وي. ]ګلدسته، ۰۳ مخ[

که خلک س��تا په مقاب��ل کې څه   o

تیروتنې کوي، نوهغوی ته ډی��ر عذرونه په پام 

کې ونیس��ه چې ممکن دا عذر به لري یا به دا 

خربه وي که نه دا سړی دا تیروتنې نه کوي، په 

دې رسه به ستا غوسه کمه يش او ممکن هغه 

به د هغو ټولو عذرونو څخه یو یا ډیر ولري کوم 

چې ستا په فکر کې در تیر شوي دي.

که چیرته ته پخپله غوس��ه شوی يې نو بیا 

تاته اړینه ده چې:

ۖ مقابل لورې ته عذر وړاندې کړه.

ۖ په خپل��ه تیروتنه اعراف  وکړه او بښ��نه 

وغواړه.

ۖ له بیا ځل دې ته ورته تیروتنې څخه ځان 

و ساته.

ۖ له ه��ر هغه  ډول کار څخه چې خلک ور 

باندې غوسه کیږي ځان و ساته.

ۖ فکر وکړه چې دا کار په دې نه ارزي چې 

ته ور باندې غوسه شې.

ۖ کله چې غوس��ه درغل��ه اعو ذبالله و وایه، 

ځکه غوسه د شیطان کار دی.

ۖ د غوس��ې په وخت ښ��کنځلې مه کوه او 

څوک مه رټ��ه، خپل اوالدونه او ښ��ځه مه وهه 

چې وروسته بیا پښیامين ګټه نه لري.

ۖ د غوس��ې په مهال هی��څ پریکړه مه کوه، 

هیڅوک مه مالمتوه، کیدای يش ته به مالمت 

يې.

ۖ د غوس��ې په وخت که ناست يې والړ شه 

ک��ه والړ يې کښ��ېنه یا روان ش��ه کیدای يش 

غوس��ه دي س��ړه يش ځک��ه دا کار په حدیث 

رشیف کې هم  د غوس��ې لپاره یو عالج ښوول 

شوی دی.

ۖ د غوس��ې په وخت ښ��یرا مه ک��وئ الله 

تعال��ی پ��ه قرانکریم ک��ې فرمايي: ژب��اړه )که 

الل��ه تعالی د خلکو د ښ��و او خی��ر د دعاګانو 

په ش��ان د ښ��یراوو او بدو دعاګانو لپاره هم په 

تلوار رسه عذاب ورکولی وختي به يې د عذاب 

نیټه را رس��یدلې وای(.]یونس، ۱۱[ یعنې لکه 

څنګ��ه چې الله تعالی د خپل��و بندګانو د خیر 

دعاګانې ژر قبلوي هغس��ې يې د رش دعاګانې 

او ښ��یراګانې نه قبلوي ځکه چ��ې بندګان په 

خپل خی��ر او رش نه پوهی��ږي او الله تعالی په 

خپلو بندګانو ډیر مهربان دی او هر وخت يې د 

خیر په الر روانوي.

الله تعالی د خپلو بندګانو بې صربي غندي 

او د خپل رحم او صرب یادونه کوي، د الله تعالی 

رحمت تر هر څه له مخه دی.

په دې ځای کې مراد ناحقه ښ��یرې دي او 

هغه ښ��یرا ګانې چې د غوسې په وخت کې د 

چا له خولې څخه وځي.

په څه ډول د غوسې مخه ونیسو؟

الل��ه تعال��ی فرمای��ي: ژب��اړه )د خلک��و د 

بداخالق��ۍ مخ��ه پ��ه ښ��ه توګ��ه ونیس��ئ(. 

]املومنون ،۹۶[

که د غوسې په وخت، په خوږه ژبه، په نرمو 

الفاظو، په خندا، او ښ��کلې ډول رسه خلکو ته 

ځواب ورکړو تر دې چې په غوس��ه ناکه لهجه، 

په ښکنځلو، په بدو الفاظو او تریو تندي ځواب 

ورکوو پ��ه کراتو کراتو غوره دی، که ښ��کنځله 

په ښ��کنځله ځواب نه کړو او بالعکس په خوږه 

ژب��ه يې ځواب ورکړو له یوې خوا به مو په خپلو 

اعصاب��و او زړه زور ن��ه وي را وس��تی بل به الله 

تعالی را څخه رايض وي، د جنګ جګړې مخه 

به مو ه��م نیولې وي او مقابل ل��وری به هم د 

داس��ې ماتې او ځان مالمتي احس��اس وکړي 

چې بل وخت به و نه توانیږي له تا رسه په لوړو 

سرګو مخامخ يش.

بل ځای خدای تعالی فرمايي: ژباړه )خلکو 

ته ښایس��ته خربې ک��وئ(. ]البق��ره،۸۳[ له 

خلکو رسه په نرمۍ، خ��الص تندي، خوږه ژبه 

او مناسبو کلامتو خربې کول د الله تعالی امر 

دی چې باید تر رسه يش.

بل ځای لوی خدای ج��ل جالله فرمایي: 

ژب��اړه )مومنان د غوس��ې زغمونک��ي، د خلکو 

بښ��ونکي، او ور رسه احس��ان کوونکي دي او 

الله تعالی له احس��ان کوونکو رسه مینه لري( 

.]العمران،۱۳۴[.

مسلامنان نه یواځې دا چې غوسه و زغمي 

بلک��ې بای��د خلکو ته بښ��نه وکړي ک��ه چیرته 

هغوی ور باندې مالمت شوي وي، او نه یواځې 

بښنه بلکې باید ور رسه نیکي هم وکړي. نو که 

چیرته یو مسلامن غوسه هم و زغمي د غوسې 

په زغملو برس��یره بښنه هم وکړي او بیا ور رسه 

نیک��ي هم وک��ړي ایا بیا هم ش��ونې ده چې د 

خلک��و او ټولنې په منځ ک��ې دې جنجال او نا 

خوال��ې را من��ځ ته يش او ی��ا دې د چا حق تر 

پښو الندې يش؟ هیڅ کله نه بلکې هغه به یوه 

بختوره او خوشحاله ټولنه وي چې د الله تعالی 

د دې امر پیروي يې کړې وي.

انحرت صل��ی الله علیه وس��لم فرمایيل 

دي: ژباړه ) چا چې رسه له قدرته خپله غوس��ه 

وزغمله، الله تعالی به یې د قیامت په ورځ زړه له 

خوښیو ډک کړي( .]مسند الرویاين۲۹۱/۲[.
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د الل��ه تعالی د رس��ول مال زخمي ش��وې 

وه، مبارک مخ یې وینې ش��وی و، غاښ��ونه يې 

ش��هیدان ش��وي وو، خو هغه په هغه حال کې 

هم نه و غوس��ه ش��وی، بلکې د خپل قوم لپاره 

يې داس��ې د شفقت دعا غوښ��تې وه )اې زما 

ربه زما قوم ته مغف��رت وکړه ځکه چې دوی نه 

پوهیږي(. ]مه غوسه کیږه، ۱۹۵ مخ.[

څومره به ښ��ه وای چې زم��وږ خلک په هر 

وخت کې غوس��ه وزغمي ځک��ه ډیر ظلمونه او 

نارواوې هم د غوس��ې په وخ��ت کې را منځ ته 

کیږي.

الله تعالی فرمای��ي: ژباړه )که ته بد ژبی او 

س��خت زړی وای، ټول ملګري به دې له څنګ 

څخه خپاره شوي وو(.]آل عمران:۱۵۹[ له دې 

ایت رشیف څخه معلومیږي چې س��خت زړی 

او بد ژبی انس��ان به تل له تاوان او  د خلکو له 

کرک��ي رسه م��خ وي، او خوږ ژب��ی او نرم زړی 

انس��ان د خلکو پ��ه زړونو کې ځای ل��ري او د 

ټولنې د هر غړي زړه ته نږدې وي. د نرم زړه او 

خوږې ژبې خاوند به هیڅکله هم  څوک ازار نه 

کړي او نه به د چا حقونه تر پښ��و الندې کړي، 

بلکې په دنیا او اخیرت کې به رس لوړی وي.

دا رسک��ښ نف��س مې رس ک��وزی کړی په 

صرب- راته ایله دا بال کړې زما ربه

چ��ې مې نه يش اضط��راب د چا په ظلم – 

همره صرب سکون را کړې زما ربه

په زغملو مې د بدو پښیامن مه کړې – دغه 

زه��ر مې دوا کړې زما ربه ]در او مرجان، حمید 

ماشوخیل دیوان[

ن��و راځئ د دې لپاره چې پ��ه کور او ټولنه 

ک��ې مو هر وخت خوښ��ي، ورور ويل، س��وله، 

خواخوږي، یو بل ته درناوی او ښ��ه ګاونډیتوب 

وي، یو د بل ازارول، ښ��کنځل، جنګ جګړې، 

وژل، ورانول، یو د بل حقونه تر پښو الندې کول 

نه وي د انحرت صلی علیه وس��لم د صرب او 

زغم په اړه دا یوه کیس��ه د خپل ژوند رس مشق 

وګرزوو.

یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر 

الره روان و، ی��و نجرين څادر يې پر اوږو اچولی 

و، یو کلیوال سړی را غی او له څادره يې دومره 

کل��ک ونیو او کش یې کړ چ��ې د انحرت په 

مبارکه غاړه کې يې نښ��ې جوړې کړې، بیا يې 

پیغمرب صلی علیه وسلم ته و ویل:

ای محمده! زما لپ��اره له هغه مال څخه د 

صدقې د ورکړې امر وکړه چې له تا رسه دي.

پیغمرب علیه سالم ورته وکتل، ويې خندل او 

بیا يې امر وکړ چې صدقه ور کړئ. ]مه غوس��ه 

کیږه ۱۳۸ مخ[.

د جالل اباد سیمه ایز  دفر د ښوونې او روزنې 

څانګې په ننګرهار پوهنتون کې د س��ولې تر 

عنوان الندې یو ورځنی علمي  کنفرانس دایر 

کړ. 

پ��ه دغ��ه کنفرانس ک��ې چ��ې د ننګرهار 

پوهنتون د س��ولې مرکز په کنفرانس هال کې 

دایر ش��و  پ��ه ختیځ زون ک��ې د برشي حقونو 

خپلواک کمیس��یون س��یمه ییز دفر  مرشې 

اغل��ۍ صربینه حمی��دی رسبی��ره د ننګرهار 

پوهنت��ون ريی��س ښ��اغيل پوهن��وال ب��ربک 

میاخی��ل، د م��دين ټولن��و غړي��و، د ننګرهار 

پوهنت��ون اس��تادانواو محصلینو، د س��ولې د 

مرک��ز غړيو، د حج او اوقافو ریاس��ت اس��تازو، 

ژورنالس��تانو او پ��ه ننګره��ار ک��ې میش��ت د 

خص��ويص پوهنتونونو اس��تادانو او محصلینو 

ګډون درلود.

کنړ: د مرکزي روزنتون څارنه 
وشوه

د جالل آباد س��یمه ییز دفر  ماش��ومانو د 

حقونو د مالتړ څانګې د روانې اس��د میاشتې 

پ��ر ۱۷ مه نېټه د کنړ واليت د مرکزي روزنتون 

څارن��ه وکړه او د هغوی س��تونزې يې له نږدې 

واورېدې او وکتلې.

پ��ه ی��اد  روزنت��ون ک��ې )۳۵۰( یتی��امن 

ماش��ومان موج��ود ؤ، چ��ې )۱۲۰( تنو يې د 

روزنتون په لیلیه کې ژوند کاوه. 

په دې څارنه کې چې له یاد روزنتون څخه 

ت��ر رسه ش��وه د لوم��وړي، اووم او ات��م ټولګیو  

دريس جریان له نږدې وڅارل ش��و. د روزنتون 

اس��تادانو له ش��اګرد محوري میت��ود څخه په 

تدریس ک��ې کار اخیس��ت، همدارنګ��ه یادو 

استادانو دريس پالن له ځان رسه درلود، چې 

له امله یې زده کړه په ښه شان تررسه کيږي او 

د وخت ضایع کیدو څخه مخنیوی کیږي.

از صفحه 16

د افغانستان د برش د حقونو...
از صفحه 30

د بخښنې نړیوال سازمان 

اجرایوي کمیټې د ښځو د جنین د سقطولو له 

مسئلې څخه په مالتړ په هغه مواردو کې چې د 

تیري، تاوتریخوايل او اقوامو ته د نږدې کېدو په 

دلیل د ښ��ځو په امیدوارۍ کې محدودیتونه او 

هغه مهال چې امید واري د ښځې لپاره د مرګ 

او ژوند خطرلري، تصمیم ونیو. د بخښنې نړیوال 

س��ازمان د 2008ع کال د مارچ په اووه لس��مه 

نېټ��ه د عراق د جګړې په هکله یورپوټ برابر کړ 

او په هغه کې یې اعالم وکړ؛ رسه له هغه ادعاوو 

چې پ��ه عراق ک��ې د امنیت د ښ��ه وايل اړوند  

کیږي، د برش د حقونو وضعیت په دې هیواد کې  

په 2003ع کال کی د جګړې له پیل وروسته له 

فاجعې څخه ډک دی.

دا باید په ډاګه کړو چې نړیواله عفوه تر زیاته 

بریده د وړیا مرستو او هغه حق الزحمې په وسیله 

چې د هغې غړي یې پ��ه ټوله نړۍ کې ورکوي 

له مايل اړخه تامینیږي. دا س��ازمان د حکومت 

او حکومتي س��ازمانونو له خوا هیڅ ډول مرسته 

او بخش��ش نه مني. دا شخيص او غیر منتسبه 

هدایا )ډالۍ( دا اجازه ورکوي تر څو له هر دولت 

او ټولو سیايس ایډیالوژیو او اقتصادي او مذهبي 

لیوالتیا وو څخه خپله بشپړه خپلواکي خوندي 

کړي.

په پ��ای کې باید ووای��و چې پينځه کلیدي 

حوزې ش��ته چې نړیواله عفوه ورته رسیده ګي 

ک��وي: د ښ��ځو حق��وق، د کوچنیان��و حقوق، 

شکنجې ته پای ورکول، د پناه غوښتونکو حقوق 

او د عقیديت زندانیانو حقوق چې ځینې یې په 

دې څېړنه کې توضیح او ترشیح شول.
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مق�رره  مش�کالت  س�وم:  مبح�ث 
مس�اعدت حقوقی و منازعات در جامعه 

مساعدت حقوقی
گفت�ار اول: اس�تقالل نداش�تن بُ�رد 

مستقل مساعدت حقوقی 
مقرره از مش��کالت زیادی رنج می برد که 
مشروعیت آن را از بنیاد تخریب می کند و آن 
مس��ئله منجر به پیدایش منازعاتی در جامعه 

مساعدت حقوقی شده است.
اندیش��ه اصلی برای تأسیس بُرد مساعدت 
حقوق��ی بر اس��اس گفته ه��ای اصالح گرایان 
خارجی دس��ت اندرکار تأس��یس آن، این بود 
که بُرد نقش یک کان��ون مالی برای پرداخت 
مصارف تمام مساعدین حقوقی اعم از وکالی 
مدافع خصوصی )آزاد(، مؤسسات فراهم کننده 
مساعدت حقوقی و ریاست مساعدت حقوقی 
را داشته باشد و به این اساس هماهنگ کننده 
نظام مختلط مس��اعدت حقوقی نیز باشد. بُرد 
مس��اعدت حقوقی قرار بود که در ابتدا به نوبه 
خود از طری��ق تمویل کننده های خارجی و با 
حکومت تمویل ش��ده و در نهای��ت امر تمام 
مس��ئولیت مالی را ب��ه عهده گیرد. مس��ئله 
کلیدی در اجرای مؤثر این نقش توس��ط بُرد، 
این بود که بُرد باید مستقل از حکومت باشد. 
وقتیکه بُرد مس��اعدت حقوقی افتتاح شد، 

آقای س��رور دانش وزیر عدلیه برای استقالل 
بُرد اطمینان داده و گفت: »وزارت عدلیه غیر 
از فراهم آوری کمک و حمایت، هیچ مداخله ای 
در امور بُرد نخواهد کرد.«32 بُرد از زمانیکه به 
اساس مقرره تأسیس شده است، بیشتر شبیه 
یکانجمن قوی دولتی وکالی مدافع اس��ت که 
توسط قوانین سابق وکالی مدافع ایجاد شده 

بود تا این که یک نهاد مستقل باشد. 
اوالً، وزارت عدلی��ه کنت��رول خوی��ش بر 
چگونگی توزیع مس��اعدت حقوق��ی را حفظ 
کرده است. ماده 3 مقرره چنین صراحت دارد: 
»وزارت عدلیه امور مربوط به مس��اعدت های 
حقوقی به اش��خاص بی بضاعت را به همکاری 
بُرد مستقل مساعدت حقوقی در سطح کشور 

تنظیم می نماید.«
یکی دیگر از موارد تضعیف کننده استقالل 
بُرد این است که مقرره، دبیرخانه )سکرتریت( 
بُ��رد مس��اعدت های حقوق��ی را در ریاس��ت 
مس��اعدت های حقوق��ی وزارت عدلیه جابجا 
ک��رده و صالحیت درج��ه دوم را برای تنظیم 
»س��ایر امور اداری بُرد مستقل مساعدت های 

حقوقی« تفویض می نماید )ماده 23(. 
چگونگ��ی عضویت بُ��رد، از» انجمن قوی 
– دولتی وکالی مدافع« س��ابق تقلید ش��ده 
اس��ت. از می��ان هفت نفر اعض��ای بُرد، چهار 

نف��ر آن )نمایندگان دانش��کده حقوق و علوم 
سیاس��ی دانش��گاه کابل، دانش��کده شرعیات 
دانش��گاه کاب��ل، وزارت امور زنان و ریاس��ت 
عمومی مس��اعدت های حقوقی وزارت عدلیه( 
کارمن��دان خدمات ملکی هس��تند و فقط دو 
نفر آن الزم اس��ت ک��ه تجربه مس��لکی ارائه 
خدمات مس��اعدت حقوقی ی��ا وکالت دفاع را 
داش��ته باشند )یعنی مؤسس��ات و نمایندگان 
افغانس��تان(،  انجمن مس��تقل وکالی مدافع 
گرچه معلوم می ش��ود که نماینده دانش��کده 
شرعیات دانشگاه کابل آقای دین محمد گران، 

شاید سابق وکیل مدافع بوده باشد.
از آن جه��ت ک��ه مق��رره ورود فقط یک 
نف��ر نماینده مؤسس��ات را در بُرد هفت نفری 
تجویز کرد، این مس��ئله به محض انفاذ مقرره 
ب��ه ی��ک بح��ث جنجال برانگیز تبدیل ش��د. 
مؤسس��ات فراهم کننده مساعدت های حقوقی 
ب��ه این خاط��ر جنج��ال می کردند ک��ه آنها 
فراهم کننده های کلیدی خدمات مساعدت های 
حقوقی در سراسر کشور بوده و خواهند بود و 
به این ملحوظ؛ آنها باید نمایندگی موس��عیدر 
بُرد داشته و به مفهوم موسع، کنترول موسعی 
نیز بر چگونگی تنظیم مس��اعدت های حقوقی 

داشته باشند. 
فراهم کنن��ده  مؤسس��ات  نماین��دگان 

علی رغم برداشت عمومی 
مبنی براین که وکالت دفاع 
و مساعدت  حقوقی مفاهیم 

جدیدی در افغانستان 
است ولی این  مفاهیم از 

زمان ظاهرشاه وجود 
داشته است. حق داشتن 

وکیل مدافع برای اولین بار 
در قانون اساسی 1964 
درج شده و اولین سند 

تقنینی پیرامون مساعدت  
حقوقی در سال 1965 

وضع شده است. قوانین 
مشابه حاکم بر وکالت دفاع 

و مساعدت  حقوقی در 
سال های 1972، 1987، 1997 
و 1999 تصویب شده است. 
وکالت دفاع در عمل یک حرفه 
کوچک بوده؛ این حرفه و نیز 

فراهم کردن خدمات مربوط 
به  مساعدت حقوقی به طور 

شدید از طرف قدرت های 
حاکمه کنترول می شده است. 

مساعدت  حقوقی در 
افغانستان1)2(
تاریخچه، چالش ها و آینده
نوشته: ساره هان2
منبع: شبکه تحلیلگران افغانستان3
ترجمه: عصمت اهلل حیدری4
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مس��اعدت های حقوقی تالش کردند که وزیر 
عدلیه آن وقت ش��خصاً مقرره را تعدیل کرده 
و تعداد نمایندگان مؤسسات را افزایش دهد، 
ولی ای��ن امر به ناکامی انجامی��د. نمایندگان 
مؤسسات بعداً درخواست خود را مستقیماً در 
یکی از جلس��ات بُرد در آگست 2010 مطرح 
کردند که از طرف بُرد رد ش��د. طوری کهُبرد 
به اتخاذ تصامیم خویش که برای مؤسس��ات 
غیرمحبوب ب��ود )ذیاًل بیان می گ��ردد(، آغاز 
ک��رد و موضوعاتی چون ترکی��ب و در نهایت 
اس��تقاللیت بُرد به عنوان ش��کایت اساسی ای 
تبدیل ش��د که مش��روعیت بُ��رد را در میان 
هیئت مؤسسان )یا رأی دهندگان( آن تخریب 

می کرد. 
هم چنین مقرره برای بُرد مس��اعدت های 
حقوقیشخصیت حقوقی  آن وضعیت حقوقی 
که ش��خص یا ش��رکت از آن منتفع می شود 
را نمی دهد و این مس��ئله ای اس��ت که اساساً 
مقص��ود بوده اس��ت.33 این اهمال نس��بت به 
ش��خصیت حقوقی بُرد از دو جهت اس��تقالل 
بُرد را تحت تأثیر قرار می دهد. اول، بُرد اهلیت 
حقوقی قرارگرفت��ن به عنوان طرف قرارداد با 
تمویل کننده ه��ای احتمالی را ندارد که به آن 
وس��یله اس��تقاللیت مالی خویش را از وزارت 
عدلیه به دس��ت آرد. در حقوق عرفی و مدون 
تنها اش��خاص حقوق��ی )ش��خص حقیقی یا 
حکم��ی( می توانند طرف قرارداد قرار گیرند و 
به آن مکلف گردند. بُرد مساعدت های حقوقی 
علی رغم فقد ش��خصیت حقوقی، در دس��امبر 
2010 در کابلبانک حس��اب بانکی باز کرد و 
 )GIZ( در می 2011 با مؤسس��ه جی آی زی
مؤسس��ه آلمانی ک��ه تع��دادی از برنامه های 
حاکمیت قانون را در افغانستان تطبیق کرده 
است تفاهمنامه همکاری برای دریافت بودجه 
و همکاری تکنیک��ی امضاء کرد. دوم، ماهیت 
دقی��ق روابط بُ��رد مس��اعدت های حقوقی با 
وزارت عدلیه نا مشخص بوده و این امر بودر را 

در معرض مداخله حکومت قرار می دهد. 
گفت��ار دوم: احتمال بی اعتباری گاس��تره 

مقرره مساعدت های حقوقی
قانونی��ت گاس��تره )ی��ا ح��وزه( مق��رره 
مس��اعدت های حقوق��ی و به طور مش��خص، 
صالحی��ت کنت��رول ی��ا حکم فرمای��ی بُ��رد 
مساعدت های حقوقی بر مؤسسات فراهم کننده 

مساعدت های حقوقی، سوال برانگیز است. 
مقرره طبق ماده 3 قان��ون وکالی مدافع 
وضع ش��ده بود ک��ه در زمینه چنین صراحت 
وظای��ف،  تش��کیل،  فعالی��ت،  » ط��رز  دارد: 
صالحیت ها و س��ایر امور مربوط به مساعدین 
حقوق��ی توس��ط مق��رره جداگان��ه تنظی��م 
می گ��ردد.« پس از آن، قان��ون وکالی مدافع 
مساعد حقوقی را طور مضّیق »وکیل مدافعی 

که توس��ط وزارت عدلی��ه در قضایای جزایی 
تعیین شده باشد«، تعریف کرده است. 

بنابراین، بر مبن��ای محدودیت های معّین 
در قانون وکالی مدافع، مقرره تنها در مواردی 
ک��ه وزارت عدلی��ه مس��اعد حقوق��ی تعیین 

می نماید، قابل تطبیق است. 
مؤسس��ات فراهم کنن��ده مس��اعدت های 
حقوق��ی و وکالی مداف��ع خصوص��ی دارنده 
جواز انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان 
نمی توانند تحت پوش��ش تفسیر موسِععبارت 
»تعیین شده توسط وزارت عدلیه« قرار گیرند، 
زیرا ن��ه آنها از وزارت عدلی��ه بودجه دریافت 
می کنند و نه وزارت عدلیه بر چگونگی توزیع 
مس��اعدت های حقوقی توس��ط آنها، کنترول 

دارد. 
اکنون برای اعتبار بخش��یدن به گاس��تره 
مق��رره، نیاز اس��ت ت��ا در وضعی��ت موجود 
تغییرات مهمی آورده ش��ود. یک راه این بوده 
می تواند ک��ه تمام مس��اعدت های حقوقی از 
طریق وزارت عدلیه طور مثال توسط ریاست 
عمومی مس��اعدت های حقوقی فراهم ش��ود. 
این گزینه مس��تلزم آن خواه��د بود که نظام 
مختل��ط مس��اعدت های حقوقی س��اقط، بُرد 
مساعدت های حقوقی حذف و تمام مؤسسات 
فراهم کننده مس��اعدت های حقوقی آنانی که 
نگرانی خوی��ش را در مورد اس��تقالل  واقعی 
و ذهن��ی )مفهومی( بُرد مط��رح خواهند کرد 

منحل گردند. 
یگان��ه گزین��ه  دیگر ب��رای قانونی س��ازی 
گاس��تره مقرره، این اس��ت که بُ��رد را طبق 
مقص��ود اصل��ی اصالح گرای��ان خارجی فعال 
ساخت و این امر نیز مستلزم آوردن تغییرات 

جدی ای خواهد بود. 
اوالً، ب��ه خاطریک��ه قان��ون وکالی مدافع 
)فق��ره 1 م��اده 3( مش��خصاً وزارت عدلیه را 
مس��ئول رفع وجیبه اساس��ی حکومت مبنی 
بر فراهم آوری مس��اعدت های حقوقی ساخته 
اس��ت، بُرد مس��اعدت های حقوقی نمی تواند 
بس��ادگی این مس��ئولیت را به دس��ت گیرد؛ 
وزارت عدلی��ه بای��د این صالحی��ت را به بُرد 

مساعدت های تفویض می کرد. 
ثانیاً، ب��ه خاطریک��ه بُرد مس��اعدت های 
حقوقی فاقد ش��خصیت حقوق��ی )طوری که 
در فوق ذکر ش��د( می باشد، نمی تواند بودجه 
دریافت نمای��د. بنابرین، مقرره مس��تلزم آن 
است که تعدیل شده و بُرد را یک نهاد قانونی 
بس��ازد تا بتواند ط��رف قرارداد ق��رار گرفته، 
کمک های خارج��ی و واگذاری های حکومت 

افغانستان را دریافت کند. 
ثالث��اً، برای رس��یدن ب��ه غای��ت مفهوم 
واژه »تعیی��ن ک��ردن«، الزم اس��ت ک��ه بُرد 
خدم��ات  تم��ام  حقوق��ی  مس��اعدت های 

مس��اعدت های حقوقی یا اق��اًل خدماتی را که 
بر آن صالحیت دارد، تمویل نماید طوری که 
این امر از اول توسط اصالح گرایان پیش بینی 

شده بود.
ای��ن گزینه ه��ا ب��ه عن��وان راه حل ه��ای 
حیات بخ��ش پیش کش نش��ده و در واقع هر 
دوی آن غیرقاب��ل  توصیه ان��د، ولی ترجیحاً از 
»برجسته سازی مش��کل قانونی سازی گاستره 
مس��اعدت های حقوقی و اندازه مشکل زا بودن 

تسوید مقرره« کرده خوب تر است.
گفتار سوم: ضرورت جواز دوگانه

مق��رره صالحیت اعط��ا و لغ��و جوازنامه 
مؤسسات فراهم کننندهمساعدت های حقوقی 
)فق��ره 2 ماده 20( و هم چنی��ن صدور و لغو 
اعتبارنام��ه برای مس��اعدین حقوقی )فقره 6 
م��اده 20(را برای بُرد مس��اعدت های حقوقی 
داده است، که مسئله آخری به وکالی مدافع 
ش��خصی دارنده جواز انجمن مستقل وکالی 
مداف��ع ارتباط می گیرد )جزء 1، فقره 1، ماده 
15(. این شرایط جوازدهی دو تناقض حقوقی 
را پدید می آورد. اول، آنها به شکل نادرست و 
ش��اید هم طور غیرقانونی به صالحیت قانون 
مؤسسات غیردولتی )قانون مؤسسات( تجاوز 
 کنند و این قانون به کمیسیون عالی ارزیابی، 
صالحیت تش��خیص این را داده است که کدام 
مؤسس��ات بای��د در افغانس��تان ثب��ت وفعال 

شود.34
دوم، آنها درتناقض با قانون وکالی مدافع 
قرار می گیرند، به نحوی که یک وکیل مدافع 
یک بار ج��واز انجمن مس��تقل وکالی مدافع 
افغانس��تان را دریاف��ت ک��رد، مس��تحق آن 
اس��ت که خدمات مس��اعدت های حقوقی را 
نی��ز فراهم کند. وکالی مدافع��ی که قضایای 
رای��گان را طوری که تمام وکالی مدافع طبق 
قانون وکالی مدافع س��االنه مکلف به پیشبرد 
آن ان��د پیش می برن��د یا آنانی ک��ه خدمات 
مس��اعدت های حقوقی را ب��ا کمک های مالی 
خارجی35 فراهم می کنند، ظاهراً مقرره عالوه 
ب��ر جواز فعالیت انجمن ج��واز اضافی دیگری 
را نیز ب��رای آنها الزم م��ی دارد. چنانچه، برد 
مس��اعدت های حقوق��ی ح��اال ای��ن قاعده را 
چنی��ن تفس��یر می کن��د که وقتی مؤسس��ه 
یک بار  مس��اعدت های حقوقی  فراهم کنن��ده 
جواز خویش را از بُرد مس��اعدت های حقوقی 
دریافت ک��رد، دیگر وکالی مدافع اس��تخدام 
ش��دهآن مؤسس��هنیاز ندارند ک��ه اعتبارنامه 
)مس��اعدت حقوق��ی( را مطالب��ه کنن��د. به 
عنوان یک اصل عام حقوقی، مقرره نمی تواند 
قانونی را لغو کند که به اس��اس آن وضع شده 
یا در تضاد با س��ایر قوانین دیگ��ر قرار گیرد. 
درصورتیک��ه قانون وکالی مدافع، فردی را به 
محض دریافت جواز از انجمن مستقل وکالی 
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مدافع مس��تحق فعالیت می داند، یا اگر قانون 
مؤسس��ات غیردولتی مؤسسه ای را به محض 
تصوی��ب ثبت آناجازه آغاز کار می دهد، مقرره 
طور قانونی نمی تواند طور دیگری بیان نماید.
در نتیجه، ضرورت جوازدهی مبتنی بر مقرره 

ظاهراً غیرقانونی است. 
بنابراین دالیل، صالحی��ت جوازدهی بُرد 
مس��اعدت های حقوق��ی مایه مت��داوم جدال 
ب��رای مؤسس��ات غیردولتی بوده اس��ت. بُرد 
مس��اعدت های حقوق��ی در اولی��ن س��ال و 
در نص��ف عمر خویش، پنج جلس��ه در مورد 
موضوع جوازدهی بحث کرد. در آگست 2010 
همزمان با این که نمایندگی وسیع مؤسسات 
در بُرد رد شده بود تعدادی از مؤسسات از بُرد 
خواستند تا مقرره را تعدیل کرده و صالحیت 
بُرد مبنی بر جوازدهی مؤسسات فراهم کننده 
مس��اعدت های حقوقی را حذف نماید. آنها در 
این پیش��نهاد هم ناکام ماندند و س��نگربندی 
مخالفت خود را با بُرد مساعدت های حقوقی و 

مشروعیت آن، محکم کردند. 
بُرد مساعدت های حقوقی پس از دو سال 
از تأس��یس آن، در دس��امبر 2010 اعم��ال 
صالحیت جوازدهی اش را به اساس مقرره آغاز 
ک��رد. در نتیجه، یازده مؤسس��ه فراهم کننده 
مس��اعدت های حقوقیدر اوایل س��ال 2011 
ب��ا بی عالقه گ��ی اج��رت را پرداخت��ه و جواز 
خود را از بُرد مس��اعدت های حقوقی مطالبه 
کردند.36گرچ��ه بعض��ی مؤسس��ات مطالبه 
جوازنام��ه بُرد مس��اعدت های حقوق��ی را رد 
کردند ولی قدرت آزمای��ی بالقوه ای رادر مورد 
این کهُبرد مساعدت های حقوقی چه مجازاتی 
را علیه آنها تأس��یس خواهد کرد برانگیختند. 
رئیس یک مؤسسه که دریافت جوازنامه رارد 
کرده اس��ت، جسورانه گفت »بگذارید که آنها 
مرا از ارائه مس��اعدت حقوق��ی منع نماید. باز 
بعداً کی در کندهار از متهمان وکالت خواهند 

کرد.«37
اعض��ای بُ��رد مس��اعدت های حقوقی در 
رابطه به چگونگی برخورد با بقیه مؤسس��ات 
غیردولتی که از اجاب��ت »ضرورت جوازنامه« 
س��رباززده اند، از هم جدا ش��ده اند. اما رئیس 
فعلی اش��اره کرد که در این منازعه عقب گرد 
نخواهد کرد، گفت که اکنون او بقیه مؤسسات 
غیردولتی را به دریافت جوازنامه تش��ویق می 
کن��د ولی آنعده که اجابت نکردند، بس��ادگی 

منحل خواهند شد. 
ت��ا هن��گام نوش��تار ای��ن گ��زارش، بُرد 
مس��اعدت های حقوق��ی گامی ب��رای انحالل 
مؤسس��ات غیردولتی سرکش برنداشته است. 
ام��ا تهدید انحالل، بیانگر نمونه ای از »ماهیت 
مشکل زای صالحیت اعطای جوازنامه دوگانه 
وضع ش��ده در مقرره« و »ماهیت جدل برانگیز 

رواب��ط بعض��ی مؤسس��ات غیردولتی ب��ا بُرد 
مساعدت های حقوقی« است. 

گفتار چهارم: ضرورت تأدیب دوگانه 
تأدی��ب  مس��ئله  در  مق��رره  هم چنی��ن 
وکالی مدافع، با قان��ون وکالی مدافع تصادم 
می کند. وکالی مدافع به عنوان حرفه ای های 
خودانتظام، توس��ط انجمن مس��تقل وکالی 
مداف��ع و از طری��ق س��اختارهای معّی��ن در 
قانون وکالی مدافع، تأدیب خواهند ش��د. اما 
وظیفه نظارت و ارزیابی اجراآت و فعالیت های 
مس��اعدین حقوقی خواه مس��تخدم ریاس��ت 
عمومی مس��اعدت های حقوقی یا مؤسس��ات 
غیردولت��ی )فقره 8 ماده 20 مقرره( و س��مع 
ش��کایات وارده )فقره 10 ماده 20 مقرره(، به 

بُرد مساعدت های حقوقی داده شده است. 
ه��رگاه بُرد ع��دم مؤفقیت مؤسس��ه ای را 
در ایفای درس��ت وظایف آن، تشخیص دهد، 
ظاهراً تأدیب مؤسسات غیردولتی را به ادارت 
ذی رب��ط رها کردهو هرگون��ه احترامی مبنی 
بر تقدم قانون وکالی مدافع توس��ط ماده 27 
مقرره ازبین رفته اس��ت، ک��ه چنین صراحت 

دارد: 
»ه��رگاه مراجع مندرج فق��ره 1 ماده 15 
این مقرره وظایف محوله را مطابق احکام این 
مقرره انجام ندهند، بُرد مستقل مساعدت های 
حقوقی می تواند موافقتنامه های مربوط را قبل 

از ختم میعاد معّینه، فسخ نماید.« 
فس��خ موافقتنام��ه یک مؤسس��ه ب��ا بُرد 
مس��اعدت های حقوقی ش��بیه لغ��و جوازنامه 
اس��ت؛ یگان��ه تأدیب��ی که ه��ر نه��اد قانونی 

می تواند اعمال کند.
از طرف دیگر، به خاطر ابهامات خلق شده 
توسط رژیم جواز دوگانه مقرره مساعدت های 
حقوق��ی، ای��ن مس��ئله تا هنوزهم مش��خص 
نیست که آیا یک مؤسسه پس از لغو جوازنامه 
آن از طرف بُرد مس��اعدت های حقوقی، بازهم 
مساعدت های  فراهم آوری خدمات  مس��تحق 
حقوقیخواهد بود یا خی��ر. بنابرین، همانگونه 
که منازع��ه ای در مورد صالحی��ت بُرد مبنی 
ب��ر اعطای جوازنامه برای مؤسس��ات عضو در 
جریان است، اگر بُرد برای اعمال صالحیت های 
تأدیبی اش کوشش نماید، چنین منازعه ای نیز 

باال خواهد گرفت.
قابل تذکر است که س��اختارهای تأدیبی 
انجمن مس��تقل وکالی مدافع تا حال ضعیف 
ب��وده و ش��اید ه��م انجمن مس��تقل وکالی 
مداف��ع در حقیق��ت عالقه یا قدرت سیاس��ی 
الزم برای تأس��یس یک نظام تأدیبی قوی را 
نداشته باشد.38 در واقعیت امر، انجمن مستقل 
وکالی مدافع باید برای توس��عه دسترس��ی و 
مشروعیت خود، توازن میان »ضرورت تأدیب 
اعض��ا« و »جذب وکالی مداف��ع بدون مجوز 

ب��رای پیوس��تن به انجم��ن« را حف��ظ کند. 
داشتن س��اختار تأدیبی نهایت خشن، به طور 
خودس��رانه موج��ب مج��ازات وکالی مدافع 
مطیع قانون وکالی مدافعو عالقه مند پیوستن 
به انجمن مس��تقل وکالی مداف��ع و مکافات 
وکالی مدافع بدون مجوز و منکر پیوستن به 

انجمن، خواهد شد. 
در نتیج��ه، آقای روح اهلل قاری زاده، رئیس 
فعلی انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان 
بیان کرد که او با بُرد مس��اعدت های حقوقی 
و فرض این کهُبرد دارای صالحیت تأدیبی بر 
مساعدین حقوقی  که اعضای انجمن مستقل 
وکالی مدافع نیز هس��تند  اس��ت، مش��کلی 
ندارد. علی رغم ای��ن حقیقتکه چنین حرکِت 
بُرد مس��اعدت های حقوقی ظاه��راً صالحیت 
فراگی��ِر انجمن مس��تقل وکالی مدافع را در 
زمین��ه تأدیب اعضایش ک��ه در قانون وکالی 
مدافع تصریح ش��ده اس��ت، کاه��ش خواهد 
داد. ای��ن در آینده معلوم خواهد ش��د که آیا 
آن اعضای انجمن مس��تقل وکالی مدافع که 
از ناحیه ازدس��ت دادگی ای��ن حوزه صالحیت 
متأثر خواهند ش��د، احساس مشابهی خواهند 

داشت. 
گفتار پنجم: تصامیم مشکل س�اِز بُرد 

مساعدت های حقوقی
مس��اعدت های  جامع��ه  در  ناس��ازگاری 
حقوقی افغانستان بیشتر از مشکالت حقوقی 
برخاسته از مقرر ه اس��ت. دو تصامیم ویژه ای 
که بُرد مس��اعدت های حقوقی در سال 2011 
اتخاذ ک��رد، بیانگر این اس��ت که چطور یک 
نه��اد تأسیس ش��ده خارجی ها به چش��مه ای 
از منازع��ات در زمین��ه چگونگ��ی مدیری��ت 
مس��اعدت های حقوقی در افغانس��تان تبدیل 

شد.
الف: محدودیت هفت قضیه

بُ��رد مس��اعدت های حقوق��ی در جلس��ه 
خود به تاریخ 5 م��ارچ 2011 تصمیم گرفت 
که فعالیت مس��اعدین حقوق��ی را به حداکثر 
هفت قضیه در یک وقت محدود نماید. گرچه 
این قاع��ده بیانگ��ر حداکثر هف��ت قضیه در 
یک ماه اس��ت ولی عم��اًل منظور آن »در یک 
وقت« اس��ت. در همان جلس��ه و بدون کدام 
هش��دار قبلی، آق��ای ظریف علم اس��تانکزی 
)نماین��ده و مع��اون انجمن مس��تقل وکالی 
مدافع افغانستان( پیشنهاد کرد که برای تمام 
مساعدین حقوقی پیشبرد فقط چهار قضیه در 
یک وقت تجوی��ز گردد.39قرار بود که »چهار 
قضیه« به عنوان سهمیه قضایای وکالی مدافع 
مشغول در ریاست مساعدت های حقوقی قرار 
گی��رد، درحالیکه وکالی مدافع تمویل ش��ده 
ریاس��ت مس��اعدت های  در  بان��ک جهان��ی 
حقوقی مکلف اند ش��ش قضیه را در یک وقت 
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پی��ش ببرند. در مقابل، مؤسس��ات غیردولتی 
ب��زرگ از وکالی مدافع ش��ان میخواهند و به 
تمویل کننده های ش��ان نیز تعهد کرده اند که 
بی��ن 10 الی 15 قضیه را در یک وقت پییش 
ببرند، گرچه وکالی مدافع شان شاید قضایای 
اضاف��ِی غیرفع��ال را نیز پیش ببرن��د، مانند 
قضایای که تنها قضاوت آن معطل اس��ت یا از 
لحاظ تکنیکی هنوز هم باز اند. آقای نجیب اهلل 
عزیزی، نماینده مؤسس��ات غیردولتی در بُرد 
مس��اعدت های حقوقی گرچه مخالف تحمیل 
هرگون��ه تحدید قضایا ب��ود، محدودیت چهار 
قضیه را نپذیرفته و ت��الش کرد که برای 10 
قضیه گفتگو کند. بُرد مس��اعدت های حقوقی 
با ش��گافتن این تف��اوت و تعیین هفت قضیه، 

مسئله را خاتمه داد.
تعداد مش��خِص اعضای بُرد مساعدت های 
حقوق��ی با عطف به گذش��ته، ادعا می نمایند 
که تصمیم ایش��ان مبنی ب��ر تحدید قضایای 
ک��ه یک وکی��ل مداف��ع می توان��د آن را کار 
کندبه اساس مصاحبه های افراد تحت توقیف 
در توقیف خان��ه کابل برای اطف��ال متخلف و 
بخش های زنان��ه و مردان��ه توقیف خانه کابل 
راه اندازی ش��ده بود اس��توار بود. در حقیقت، 
بازدی��د از توقیف خان��ه کاب��ل ب��رای اطفال 
متخلف، فقط قبل از اتخ��اذ تصمیم در مورد 
محدودی��ت هفت قضیه ص��ورت گرفته بود و 
تخمین اعضای بُرد مس��اعدت های حقوقی در 
مورد تعداد اطفال متخلِف مصاحبه ش��ونده در 
جری��ان بازدید، از یک عضو تا عضو دیگر فرق 
می کند، )طور مثال هفت نفر( تا 25 تا 80 نفر 
تخمین شده است. این معلوم نیست که چند 
نفر توقیفی های مصاحبه ش��ده از مس��اعدین 
حقوقی ناخوش��نود بوده اند، عل��ت نارضایتی 
آنه��ا از خدمات دریافتی چ��ی بودهو این که 
آیا شکایات آنها منطقی بوده است. مصاحبه ها 
فقط در کابل راه اندازی ش��ده و برای دریافت 
تصویر کام��ل از موضوع، هیچ��گاه با قضات، 
سارنوال ها و وکالی مدافع مؤسسات غیردولتی 
مشوره نشده بود. هیچ گزارشی مدونِارائه شده 
از ای��ن بازدیدها وجود نداش��ت. موضوعی که 
بیشتر مسئله را بغرنج می سازد، این است که 
بُرد مس��اعدت های حقوقی در تعریف این که 
»چه، یک قضیه را ایجاد می کند؟« ناکام شده 
اس��ت. اگر یک مظنون تحت تحقیق پولیس 
با یک مس��اعد حقوقی مشوره نماید و مساعد 
حقوقی موضوع را بدون واردن ش��دن اتهام بر 
مظنون حل نماید، آیا این به عنوان یک قضیه 
محس��وب می ش��ود؟ هنگامی که تمام کارها 
تکمیل شده باشد و وکیل مدافع فقط منتظر 
صدور تصمیم قضایی اس��ت، چی می شود؟ یا 
هنگامی که وکیل مداف��ع قضیه را در مرحله 
اول کار ک��رده باش��د، آیا این تعریف ش��امل 

مرحله اس��تیناف خواهی توسط او نیز خواهد 
شد؟

یک قضیه تا نهایی شدن می تواند بیشتر از 
یک سال را احتوا کند، این مسئله به چگونگی 
رون��د معم��ول اس��تیناف خواهی در محاکم 
استیناف والیات و اس��تره محکمه و چگونگی 
تراک��م قضایا در بعضی محاکم بس��تگی دارد. 
وکیل مدافعی که قباًل ش��اید تعداد محدودی 
از مؤکلی��ن جدید را می پذیرف��ت تا به تعداد 
قضایای مورد هدف و معّین ش��ده مؤسس��ات 
برسد، حاال احتماالً با همان هفت قضیه برای 
مدت یک س��ال یا بیش��تر از آن گیر خواهد 

ماند.
عده ای از اعضای بُرد مساعدت های حقوقی 
که طرفدار این تصمیم بودند، این تصمیم را به 
عن��وان پیروزی کیفیت بر کمیت بیان کردند. 
رئیس بُرد و نماینده انجمن مس��تقل وکالی 
مدافع نظریات ش��خصی خ��ود را بیان کردند 
که وکالی مدافع مؤسس��ات تع��داد زیادی از 
قضایا را می گیرند تا برای دریافت بودجه های 
خارج��ی رقابت کنند و در مؤسس��ات فس��اد 
اداری وج��ود دارد و ب��ه این خاط��ر کیفیت 

وکالت دفاِع ارائه شده ضعیف است.
نمایندگان مؤسس��اتی که ب��ه خاطر این 
مقاله م��ورد مصاحبه قرار گرفتن��د، با قاعده 
هفت قضیه مخالف بودند. تمام آنها ش��کایت 
کردند که هر موضوِع به درس��تی تحقیق شده 
پیرامون کیفیت خدمات ارائه ش��ده آنها نباید 
با تحدید اندازه کاری که مس��اعدین حقوقی 
می توانند انجام دهند، نشانه گرفته شود بلکه 
باید توانایی های مس��لکی مساعدینرا از طریق 

فرصت های ارتقای ظرفیت افزایش داد. 
بعضی آنها محدودیت هفت قضیه را خالف 
قانون اساسی بیان کردند، به خاطریکه تعداد 
متهمان بی بضاعت دریافت کننده مساعدت های 
حقوقی را کاهش می دهد یا به عنوان وس��یله 
بهره کشی از طرف انجمن برای وکالی مدافع 
خصوصی که اکثریت اعضای انجمن مس��تقل 
وکالی مدافع را تشکیل می دهند فراهم شود، 
ب��ا جلب توجه به این که، این قاعده بر وکالی 

مدافع خصوصی قابل تطبیق نیست.
آق��ای اس��داهلل وح��دت، رئی��س عمومی 
مس��اعدت های حقوق��ی بی��ان کرد ک��ه این 
ریاست خود را با این قاعده )هفت قضیه( وفق 
خواهد داد و عالوه کرد که باِرقضایای وکالی 
مداف��ع وی از چه��ار به هفت قضی��ه افزایش 
می یابد. گرچه اکثریت مؤسسات فراهم کننده 
مس��اعدت های حقوقی نداش��تن قصد اجابِت 
محددوی��ت هفت قضیه را تأیی��د کردند ولی 
از محاس��به هنرمندانه استفاده می کنند تا در 
نزدیکی اجابت )محدوی��ت هفت قضیه( قرار 
گیرن��د، که بارگی��ر برپاکنن��ده قدرت آزمایی 

فراهم کنن��ده  مؤسس��ات  بی��ن  دیگ��ری 
مس��اعدت های حقوقی و بُرد مس��اعدت های 

حقوقی است.
ب: 300 دالر مرِز بی بضاعتی

بُ��رد مس��اعدت های حقوق��ی در جلس��ه 
خوی��ش در اکتوب��ر 2011، از طری��ق صدور 
یک تصمیم، ش��خص بی بضاعت را »شخصی 
که عاید ماهانه او کمتر از س��ه صد دالر باشد« 
تعریف ک��رد. به عبارت دیگر، هر ش��خصیکه 
در یک ماه بیش��تر ازسه صد دالر عاید داشته 
باش��د، طبق اصول، واجدشرایط برای خدمات 
مس��اعدت های حقوقی محس��وب نمی گردد. 
م��رز 300 دال��ر در تم��ام والی��ات به ط��ور 
مساویانه تطبیق می شود. تالش برای حصول 
اطمینان از این که فق��ط بیبضاعتهای واقعی 
خدم��ات مس��اعدت های حقوق��ی را دریافت 
میکنند، به گرمی اس��تقبال میگ��ردد. اما بُرد 
مس��اعدت های حقوقی بار دیگر، در رابطه به 
موضوع��ات ذی ربط مطالعه و مناظره نکرده و 
نس��بتاً یک تصمیم ناگهانی اتخاذ کرد. گرچه 
آقای عزی��زی نماینده مؤسس��ات غیردولتی 
از افش��ای رأی خوی��ش در این تصمیم گیری 
اجتناب کرد ولی ناخوشایندی او در مورد این 
پیشرفت، آشکار است. او گفت که او از اعضای 
بُرد مس��اعدت های حقوقی خواست تا قبل از 
معرف��ی محدودیت مالی، موض��وع را مطالعه 

کرد، ولی به هرصورت تصمیم گرفته شد. 
هنوز هم سواالتی در این زمینه وجود دارد 
که چرا 300 دالر به عنوان مرز تعیین ش��د؟ 
چه تعداد موکالن احتمالی مش��خصاً در شهر 
کابل  جایی که در آن س��طح عواید و مصارف 
زندگی نس��بتاً باال خواهد ب��ود  از اثر تطبیق 
ای��ن قاعده از مس��اعدت حقوقی دور خواهند 
ش��د؟ آیا برای آنانی که از مس��اعدت حقوقی 
دور ش��ده اند، با توجه خاص به کمبود وکالی 
مدافع در والی��ات، به خدمات حقوقی وکالی 

خصوصی دسترسی خواهند داشت؟
اگرچ��ه، حاال خیل��ی وقت اس��ت که در 
م��ورد س��رانجام این تصمی��م بدانی��م، ولی 
احتماالً همانند محدویت هفت قضیه تأثیرات 
تفرقه افگِن خواهد داشت. نمایندگان مؤسسات 
قب��اًل هم ش��کایت کرده اند ک��ه در مورد این 
تصمیم با آنها مش��وره نشده و این موضوع را 
باال کرد که آی��ا به این قاعده بپیوندند؟ و اگر 

نپیوندند، چه نتایجی به بار خواهد آورد؟
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۲- فردي حقوق: چې د )۳-۱۴( مادو منځپانګه جوړوي او د انسان 

له شخصیت رسه تړاو لري، د ژوند، آزادۍ، جسمي سالمتیا، انساين 

حیثیت، له مریئتوب او شکنجې څخه مصؤنیت، د قانون پر وړاندې 

برابري، قانوين حامیت، تېر شوي حالت ته د جزاء نه ګرځېدل، د ذمې 

برآت، د استوګنې او شخيص مراسالتو خوندیتوب، د سفر او تلو راتلو 

آزادي او د استوګنې امنیت، په دغه ډله کې راځي.

لوم��ړۍ برخ��ه: د برش حقوقو پ��ر نظام یو 

ځغلنده نظر

۱- د برش حقونو اهمیت:

برش حقونه د شلمې پیړۍ په بهیر کې، د 

انسان تر ټولو ښه او مهم پرمختګ ګڼل کیږي 

چې باالخره برش په دې وتوانید څو یو ش��مېر 

داس��ې ارزښ��تونه او د انس��اين حقوقو قواعد 

تصویب کړي چې د انس��ان ل��ه ذات رسه تړاو 

لري او هر انس��اين فرد ل��ه هر ډول توپیر پرته 

د هغو مس��تحق ګڼل کیږي، دغ��ه حقوق په 

اوس��نۍ نړۍ کې، یو له هغ��و واقعیتونو څخه 

دي چ��ې د نړۍ هیڅ قانومنند نظام دهغو له 

اهمی��ت او اړتیا څخه س��رګې نيش پټولی او 

ت��ر څو چې يې ورته خپل��ه ژمنتیا عمال نه وي 

ښودلې، نيش کولی د یوه قانوين، وليس او د 

خلکو خوښ نظام په توګه عرض اندام وکړي.

۲- دبرشي حقونو تقسیم:

دغه حقوق په درې کتګوریو، یا په حقوقي 

اصط��الح؛ درې نس��لونو کې، تنظیم ش��وي 

چې:

ال��ف: لوم��ړی نس��ل: مدين او س��یايس 

حقوق.

ب: دوی��م نس��ل: اقتص��ادي، ټولنی��ز او 

فرهنګي حقوق.

 )Participle ( ج: دریم نسل: مشارکتي، یا

حقوق ورته ویل کیږي.

 لوم��ړي دوه ډول��ه ي��ې د ب��رش حقونو په 

نړیواله اعالمیه کې تنظیم شوي، چې له پیل 

څخه تر ۲۱مې مادې پورې، مدين او سیايس 

حقوق، له ۲۲مې مادې څخه تر ۲۷مې پورې 

اقتص��ادي، ټولنیز او کلت��وري حقوق بیانوي 

او وروس��تۍ درې مادې يې یو شمیر حقوقي 

کلیاتو او عامو احکامو ته ځانګړې شوې دي.

الف: مدين او سیايس حقوق: 

ک��ه څه هم پ��ه کيل توګ��ه، اعالمیه پر دو 

برخو ویشل ش��وې، مګر د تحقیقي شننې له 

مخې، پر الندې پنځو برخو وېشل شوې ده:

۱-اسايس حقوق: چې په لومړیو دوو مادو 

کې مندرج او ذايت آزادي، انس��اين حیثیت، 

براب��ري او له هر ډول توپی��ر او تبعیض څخه، 

مصؤنیت رانغاړي.

۲- ف��ردي حق��وق: چ��ې د )۳-۱۴( مادو 

منځپانګه جوړوي او د انس��ان له ش��خصیت 

آزادۍ، جس��مي  ژون��د،  د  ل��ري،  ت��ړاو  رسه 

س��المتیا، انس��اين حیثیت، ل��ه مریئتوب او 

ش��کنجې څخه مصؤنیت، د قانون پر وړاندې 

برابري، قانوين حامیت، تېر شوي حالت ته د 

جزاء نه ګرځېدل، د ذمې برآت، د اس��توګنې 

او شخيص مراسالتو خوندیتوب، د سفر او تلو 

راتلو آزادي او د استوګنې امنیت، په دغه ډله 

کې راځي.

۳- مدين، یا د شخيص احوالو حقوق: چې 

پ��ه )۱۵-۱۷( مادو کې من��درج او د تابعیت، 

واده کولو، ک��ور جوړولو او د ف��ردي او ټولنیز 

ملکی��ت درلودلو او هغو ته د درناوي له حقوقو 

څخه عبارت دي.

۴- عام او سیايس حقوق: چې د )۲۱/۱۸( 

م��ادو منځپانګه جوړوي او پ��ه ترتیب رسه، د 

وجدان، دی��ن، مذه��ب او معتقداتو، د خپل 

نظر او معلوماتو څرګندول��و او خپرولو، په ډلو 

او ټولن��و کې د ګډون آزاديان��ې او د هیواد په 

س��یايس چارو کې، مس��تقیم یا د استازي له 

الرې د ګډون حق تس��جیلوي او )۲۸( ماده د 

خپلې خوښې د نظام غوښتلو حق ورکوي.

دوې  اعالمی��ې  د  اح��کام:  عموم��ي   -۵

وروس��تۍ مادې، دوو داس��ې عمومي احکامو 

ته ځانګړې ش��وې دي، چې پ��ر ټوله اعالمیه 

باندې خپل سیوری غوړوي، )۲۹( ماده د دغو 

حقوقو په مقابل کې، د ټولو حقدارانو وجایب 

ټاک��ي، یا په څرګن��دو ټکو له دغ��و حقوقو او 

امتیازاتو څخه دهغوی د ناوړه ګټې اخیستنې 

او بې بندوب��ارۍ مخنیوی کوي او )۳۰( ماده 

پر چارواکو، زورواکانو او ناوړه ګټه اخیستونکو 

بان��دې، د دې بندی��ز لګوي چې پ��ه اعالمیه 

ک��ې مندرج مواد د اعالمیې د روحيې خالف، 

پخپله ګټه، یا د ناوړه ګټې اخیستنې په موخه 

تفسیرنه کړي. 

اسالم او 
د برش حقونه
د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

کمیشرن 

مولوي عبدالرحمن هوتک



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره ششم | سنبله 1396

ب: اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق:

۶- د اعالمیې )۲۲/ ۲۷( مادې دویم نسل 

حقوقو ته ځانګړې ش��وې، چې په )۲۲( ماده 

کې، ټولنیز امنیت او له انس��اين ش��خصیت 

رسه په مناس��به توګه، اقتص��ادي، ټولنیزو او 

فرهنګي حقوقو ته د اف��رادو د الرسيس اصل 

تس��جیل ش��وی، ورپيس درې مادې، د کار، 

مناس��بې مزدوۍ ی��ا تنخوا، ټولن��ې جوړولو، 

رخصتی��و، د ژوند د مناس��بې کچې، خوراک، 

پوښ��اک، روغتیا پالنې، ټولنیزو خدمتونو او د 

مور او ماشوم د مالتړحقوقو ته ځانګړې شوې، 

پ��ه )۲۶( ماده کې، زده کړې ته د الرسيس پر 

حقوقو مترکز ش��وی، )۲۷( م��اده له فرهنګي 

حقوقو څخه پر برخمنتیا باندې ترکیز کوي.

د دغو حقوقو د اج��راء او قطعیت لپاره، د 

مدين او س��یايس حقوقو له ت��ړون رسه پر یوه 

مهال، د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقوقو 

تړون هم، په)۳۱( مادو کې په تصویب رسیدلی 

او پ��ر هغه رسبېره؛ د توکمیز توپیر د مخنیوي 

کنوانس��یون، پ��ه پنځم��ه ماده کې، د ښ��ځو 

پرخالف د تاوتریخوايل د مامنعت کنوانسیون، 

په )۱۰-۱۴( مادو کې، د ماش��ومانو د حقوقو 

کنوانس��یون په )۲۴-۳۲( مادوکې، د کاریګرو 

او کډوال��و د مالتړکنوانس��یون پ��ه )۳۱-۲۸( 

مادوکې او د معلولیت لرونکو کس��انو د مالتړ 

کنوانس��یون پ��ه )۴-۱۷-۲۴-۲۵او۲۷( مادو 

کې ټینګار ورباندې کړی. 

دا دايس حق��وق دي چ��ې ل��ه لومړي او 

درېیم نسل رسه، په متقابله او الزمي اړیکه کې 

قرار لري، په دې معنا چې د مدين او سیايس 

حقوقو تحقق، په اقتصادي، ټولنیزه اوفرهنګي 

برخه کې له پرمختیا پرته ناشونی دی او  دغه 

پرمختیاوې له سولې، مناسب چاپیریال اوهر 

اړخیزې پراختيا پرته تحقق نيش موندلی.

ج: د پیوستون )همبستګۍ( حقوق:

د دوو لومړیو نسلونو له تصویب وروسته، د 

دغه نس��ل د تدوین او د برش حقونو په نړیوال 

نظ��ام کې د ش��مولیت لپاره هم خ��ورا زیاتې 

هڅې او کار شوی، دغه نسل مفکوره د لومړي 

ځل لپاره د کارل واس��اک )Karel Vasak( او 

کبا امبای )Keba M’baye( له خوا: د فرانسې 

د انق��الب د مش��هور ش��عار: آزادي، برابري او 

ورورګلوي. له جملې څخه، استنباط شوې.

 دوی د برش حقونو لومړی نس��ل، د آزادۍ 

پر بنسټ، دویم نس��ل يې، د برابرۍ او درېیم 

نسل، يې د ورورګلوۍ پر بنسټ رامنځته شوي 

وګڼل، واساک پر دې ټینګار کړی چې د برشي 

حقونو دوه لومړي نس��لونه، د خپل ماهیت له 

مخې فردي حقوق او هر فرد په مس��تقله توګه 

د هغو درلودونکی دی، درېیم نس��ل د هغو په 

مقاب��ل کې جمعي او ډل��ه ایزحقوق دي چې 

ټولنې، ملتونه او دولتونه د هغو درلودنکي دي 

او ل��ه همدې کبله، د ورورګلوۍ له ش��عاررسه 

مناس��ب او پ��ه نړیوال��ه کچه، د پیوس��تون او 

همږغۍ لپاره، یو ښه او مثبت ځواب دی.

د دغو حقوقو مهم��ه ځانګړتیا دا ده چې، 

یواځې د جمعي، یانې د دولتونو، مدين ټولنو، 

خص��ويص او عموم��ي س��ازمانونو او نړیوالې 

ټولن��ې، د هلو ځلو ل��ه الرې تحقق مومي، په 

دې معنی چې د لومړیو دوو نسلونو حقوق په 

مستقیمه توګه افرادو ته ورکول کیږي، لکه؛ د 

بیان آزادي چ��ې د هر فرد ځانګړی حق دی، 

مګر د دغه نس��ل حقوق له ډلو او ټولنې رسه 

تړاو لري؛ لکه د لږکیو حقوق چې د هغوی په 

ټوله ډله پورې اړوند دي او د یوه ټولنیز توافق 

یا تړون له مخې عميل کیږی. 

له دې کبله دا د دوو لومړیو نسلونو د پايت 

کمزورتی��اؤ تاليف کونکي حقوق ګڼل ش��وي 

اوهمدغ��ه ټکی، دهغو د تدوی��ن اصيل المل 

او فلس��فه ګڼل کیږي، البته، له مخکینیو دوو 

نس��لونو رسه، د درېیم نسل حقوقو دغه توپیر 

یواځ��ې د اج��راء په ډګر ک��ې د درک وړ دی، 

د ماهیت ل��ه مخې په مخکینیو نس��لونو کې 

هم داس��ې حق��وق موندلی ش��و چې جمعي 

ی��ا ډله يیزه بڼه ولري، لک��ه د انجمنونو، ټولنو 

اوسوله يیزو غونډو جوړول او په دغه نسل کې 

هم، داسې حقوق موندلی شو چې فردي بڼه 

لري، لکه د توس��عې د حق په اړه چې له دغه 

ح��ق رسه د اړوندې اعالمیې، د لومړۍ مادې 

په لومړي بند ک��ې راغيل چې: په اقتصادي، 

فرهنګي او س��یايس ډګرونو کې، داس��ې وده 

او توس��عه چې د افرادو ټول اسايس حقوق او 

آزادۍ پکې خوندي وي، د هر انس��ان او ټولو 

خلکو حق ګڼل شوی.   

د درېیم نسل حقوقو اجراء:

مش��ارکتي  د  چ��ې  حق��وق  دغ��ه 

 )Solidarity( یا د پیوستون )Participation(

حقوقو په نوم پیژندل ش��وي، د ملګروملتو په 

پریکړه لیکونو او دولتي کنفرانسونو کې ټینګار 

ورباندې شوی، مګر په نړیوالو تړونونو کې، په 

الزم االجراء بڼه نه دي منعکس شوي او په اړه 

يې کومه اجامع نشته، البته په نړیواله او سیمه 

يی��زه کچه، په اعالمیو او اس��ايس قوانینو کې 

د تائی��د وړ ګرځیديل، لک��ه د خلکو او برشي 

حقون��و افریقاي��ې اعالمې چې پ��ه )۲۴-۲۲( 

مادو کې، په ترتیب رسه د پراختیا، س��ولې او 

پاک چاپیریال د حقوقو یادونه کړې، د ملګرو 

ملتو د برش حقونو کمیسیون د )۱۹۷۹م( کال 

د مارچ د دویمې نیټې په پریکړه لیک کې، د 

پراختیا د حق تایيد وکړ او د )۱۹۸۱ م( کال د 

ډسمرب پر ۱۴مه د ملګروملتوعمومي اسمبلې 

دغه حق د یوه نه س��اقیطیدونکي برشي حق 

په توګه وپیژندلو، په )۱۹۷۸م( کال کې يې، 

په سوله او امنیت کې د ټولو انسانانو او ملتونو 

ژوند کول، د هغوی یو ذايت حق وګڼلو او پاک 

چاپیریال ته د انس��انانو د الرسيس پر حق په 

)۱۹۷۲م( ک��ې د ملګروملتو د اس��تاکلهم د 

اعالم��ې په مالتړ په )۱۹۹۲م( کال کې د ریو 

په اعالمیه کې بیا ټینګار وشو، دغه درې مهم 

حقوقی ارزښتونه، یانې: 

د درېیم نسل حقوقي ارزښتونه:

.)Peace( الف: سولې

.)Development( ب: ټولنیزې پراختیا

 Clean( چاپیری��ال  پ��اک  او  ج: 

Environment(. ته الرسس��ی، ددغه نس��ل 

عمده حقوقي آرزښتونه ګڼل کیږي.

د: د هیوادونو او تر ښکیالک الندې ملتونو 

خپلواکي. 

ه: پر طبیعي منابعو د ملتونو حاکمیت. 

و: د اړیکو له وسايلو څخه برخمنتیا. 

ز: او د ب��رشي میراثون��و اش��راک. د دغه 

نسل نور حقوقي ارزښتونه ګڼل شوي.   

دویمه برخه: د اسالم حقوقي نظام ته یوه 

لنډه کتنه:

۱- د رشیعت مقاصد:

د اس��الم د س��پڅيل دی��ن او د اس��المي 

رشیع��ت، د ترشیع ت��ر ټولو مهم او اس��ايس 

مقاصد یا موخې د انس��انانو د پينځو کلياتو یا 

عمومي خصائلو ساتنه ده، دغه کلیات الندې 

پينځه شیان دي:

۱- د دی��ن )ای��امن، عقیدې، مس��لک او 

دیني مقدساتو( ساتنه.

۲- د نف��س )ژون��د او د هغ��ه د تکمیل د 

اړتیاو( ساتنه.

۳- د عقل )عقيل ساملیت، پوهې، علمي 

رشد او د هغه د وسايلو( ساتنه.

۴- د نس��ل )اوالد، نس��ب، اب��رو او عزت( 

ساتنه.

۵- او د مال )شتمنۍ، مالکیت او د هغه د 

اړوندو اړتیاوو( ساتنه.

۲- د مقاصدو اقس��ام: پورته پنځه مقاصد، 

په اس��الم کې په کلیات خمسه پیژندل شوي 

او د اس��المي رشیع��ت ل��ه الزمي، یا داس��ې 

مقاص��دو څخه ګڼل کیږي چې له هغو پرته د 

انسانانو د دین او دنیا دواړو نیکمرغي ناشونې 

ده، له همدې کبله اسالمي رشیعت هغه ټولې 
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الرې خالصې پریښ��ي د کومو په وسیله چې 

د انس��ان دغ��ه پينځه خصوصی��ات وده کوي 

او پر هغو ټولو توکو، اس��بابو او وس��ايلو باندې 

بندیز لګوي د کومو په وس��یله چې د انسانانو 

ل��ه دغو کيل خصائلو څخه ک��وم یو له ګواښ 

رسه مخامخ کوي. 

ل��ه دې څخه ع��الوه، اس��المي رشیعت د 

لومړی��و الزمي مقاصدو د اس��تکامل او امتام 

لپاره دوې ډلې ن��ور مقاصد هم تنظیم کړي، 

چ��ې یوې ډلې ته يې حاج��ي یا اړین مقاصد 

وی��ل کیږي او بله ډله يې تحس��یني یا مثال د 

ژوند س��نبالونکي او ښایس��ته کونکي مقاصد 

بويل، دا دايس مقاصد دي چې په نه ش��تون 

کې يې ژوند کیدلی يش مګر یا خو ستونزمن 

وي او یا هیڅ خوند او ښایست نه لري، نو د دې 

لپاره چې هم س��تونزمن نه وي او هم خوندور 

او ښایسته وي، اس��المي رشیعت، د مخکینو 

پينځ��و مقاصدو په څنګ کې، له هر یوه رسه، 

دوې کټګورۍ نور مقاصدو ټاکيل، چې د هغو 

په تحصیل او استکامل رسه، انسانان ابرومند، 

هوسا او له هر ډول تیري او رسخوږي پرته، یو 

له بل رسه ژوند وکړای يش. 

۳- له برشي حقونو رسه د اسالمي حقوقو 

پرتله:

له ب��رشي حقونو رسه د اس��الم د حقوقي 

نظ��ام پرتل��ه د همدغو مقاصدو پ��ه رڼا کې د 

بح��ث او څیړن��ې وړ ده، البته په عمومي ډول 

د دغو دوو بېالبېل��و حقوقي نظامونو د تلفیق 

یا تفریق لپاره د مسلامنانو ترمنځ الندې څلور 

نظریات موجود دي:

ال��ف: همږغي: د فقه��ې د اصيل جریان 

متون، له برشي حقونو رسه همږغۍ ته رصیح 

متایل ل��ري، مګر په دې رشط چې نوښ��تګر 

مس��لامن پوهان د محکمو آیاتونو له پخوانیو 

تفسیرونو رسه له ټکر کولو ډډه وکولی يش.

ب: محدودی��ت: د رشیع��ت پ��ه وس��یله، 

د ب��رشي حقوق��و او ن��ورو موضوع��ه قوانین��و 

محدودول او د ټکر پر وخت رشیعت ته اعتبار 

ورکول. 

ج: مخالفت: یوه بله نس��بتا د لږکیو خو د 

سعید په خربه په نفتي موادو د شتمنو سلفي 

مس��لکه او کارکش��ته عريب علامؤ نظریه داده 

چې له نورو ارزښتونو رسه همږغۍ ته متایل نه 

ښيي، مګر دغه تفکر په زیاته کچه پر سیايس، 

ټولنیزو او د ارواپیژندنې پر منابعو بناء ش��وی 

دی.

د: له اس��الم څخه د برش حقونو استنباط: 

یوه بله معارصه نظریه، پخپله په اس��الم کې د 

برش حقونو پر ش��تون باندې مترکز کوي، دغه 

ډله عل��امء ترخپل من��ځ هم، پر ښ��ي اړخي 

اصالح شوي تفکر او د عقل یا اسالمي انسان 

پالنې پر تفکر رسه بیل شوي، د اصالحي تفکر 

پلویانو د اسالم او برشي حقونو د پیوستون په 

اړون��د س��لګونه کتابونه لی��کيل او یو مخکښ 

پلوی يې؛ ش��یخ محمد الغ��زايل پخپل کتاب 

)حقوق االنس��ان: بین تعالیم االسالم و اعالن 

االم��م املتح��دة( کې ډیر په زړه پ��ورې او هر 

اړخی��ز بحثونه ورباندې ک��ړي، د اکثو برشي 

حقونو ریښ��ې يې، څوارلس سوه کاله وړاندې 

په اس��المي نصوصو کې موندلې، مګر د ټولو 

برشي ارزښتونو منل او تطبیق يې له رشیعت 

رسه پ��ه موافق��ت مقید ک��ړی، د عقل ګرايۍ 

تفکر چې د ابن رش��د د فلسفې پر بنسټ، په 

س��ني علامؤ کې د محمد ارغون، محمد عابد 

الغريب او د ش��یعه علامؤ له ډلې څخه د شیخ 

محمدبر الصدر په نظریاتو کې انعکاس شوی، 

د فرد پالنې، عقل پالنې او د اسايس قوانینو د 

پلوۍ په لور د نوښ��ت رامنځته کولو ته يې پام 

اړولی او که چیرته يې د اسالمي فقهې د پولو 

له ماتولو څخه ډډه نه کولی، نو کیدای شوای 

چ��ې د دغه تفکر په لور حرکت مو کټ مټ په 

اروپا کې د نوښت په لور له حرکت رسه یوشان 

ګڼلی وای، مګر دا چې د دغې مفکورې پلویان 

هم د خپل نوښ��ت هلې ځلې د اسالمي روڼ 

آندۍ او د عقل پالنې د هدفمندو الرو چارو په 

چوکاټ کې رسته رسوي، نو دغه غورځنګ ته 

یوه اسالمي نوښتګري ویلی شو. 

له اسالم څخه د برشي حقونو د استنباط 

پلوی��ان، د ژورو او ه��ر اړخیزو څیړن��و په پایله 

ک��ې، د دواړو د اتفاق کچه نژدې ۹۵ س��لنې 

ته اوچت��وي او له څو محدودو م��واردو پرته نه 

یواځې دا چې د دواړو ترمنځ کوم ټکرنه مني، 

بلکې په عمومي اصولو کې په کيل او په ډیرو 

فرعیات��و کې په جزيي توګ��ه د دواړو یوالی او 

اشراک ثابتوي او پردې ټینګار کوي چې دغه 

دواړه حقوق��ي نظامونه یواځې په څو محدودو 

فرع��ي مواردو ک��ې د مفاهیم��و او تصادق په 

کچه توپیر یا تعارض رسه لري، چې ځینې يې 

په اسالمي فرعي جزئیاتو کې د مکان او زمان 

له رشوطو رسه سم تعبیر ته اړتیا لري او ځینې 

نور يې بیا په برشي ارزښ��تونو کې له اسالمي 

نصوصو رسه مرادف تعبیر یا لږ تر لږه اغامض 

ته اړتیا لري. 

۴- د افراق موارد:

۱- د حقوقو منشاء: د برش حقونو په نظام 

کې د انس��اين حقونو منش��اء پخپله د انسان 

ذات او طبیعت ګڼل ش��وی، مګر په اس��المي 

حقوقو کې د ټولو انساين حقوقو اصيل منشاء 

د الله تعالی اراده او مرحمت ګڼل ش��وی، په 

دې معنی چې انس��ان ذات��ا د کومو حقوقو او 

امتیازاتو څښنت نه دی، بلکې الله تعالی هغه 

ته یو ش��میر حقوق او امتیازات مرحمت کړي 

دي.

۲- انس��ان پېژندنه: د برش حقونه د انسان 

معن��وي او اخ��روي اړخ ته پام ن��ه کوي، مګر 

اسالم د انسان معنویت، اخالقي معیارونو او د 

اخرت نیکمرغیو ته هم جدي پاملرنه کوي او د 

ډیرو نورو داسې حقوقو او امتیازاتو څښنت يې 

ګڼي چې د برش حقونو بنسټ ایښودونکو پام 

نه دی ورته کړی.

مګر پ��ه دغ��و دواړو مواردو ک��ې اختالف 

د ح��ل وړ دی، ځکه چ��ې د برش حقونو نظام 

يې نه نفي ک��وي او نه هم اثبات، دا یو نظري 

بح��ث دی چې د حقوقو له فلس��فې رسه تړاو 

لري او د برش حقونو اعالمیه د انساين حقوقو 

د تحقق او د تیریو پر وړاندې د هغو د دفاع په 

الره کې، پر یو ش��مېر عميل اصولو او تدابیرو 

ټینګار کوي او له فلسفې یا نظري مباحثو رسه 

يې کار نه لري.

۳- کیفی��ت او کمی��ت: پ��ه اس��الم کې د 

ب��رش حقوق د کیفی��ت او کمیت له مخې ډیر 

پ��راخ او ژور دي، دا ځکه چې اعالمیه یواځې 

د ژوندیو انس��انانو د دفاع په الره کې پرسلبي 

اعاملو باندې نظارت کوي، خو اسالم د ژوندو 

او مړی��و دواړو پ��ه دفاع کې س��لبي او ایجايب 

اړخونه دواړه څاري، د بیلګې په توګه، اعالمیه 

وايې چ��ې: باید له چا رسه ظلم و نه يش، خو 

اس��الم وايې چې: نه یواځې دا چې له چا رسه 

به ظلم نه کیږي، بلکې د مظلوم او ظامل دواړو 

به داس��ې مرس��ته کیږي چې مظلوم له ظلم 

او ظ��امل د ظلم ل��ه وبال او ب��دو عواقبو څخه 

وژغورل يش. اعالمیه د ش��کنجې او بد چلند 

مامنعت کوي، خو اس��الم نه یواځ��ې له آزار، 

شکنجې او کړولو څخه منع کوي، بلکې خلکو 

ته د خدمت او س��وکالۍ پ��ه وړاندې کولو هم 

امر ک��وي. اعالمیه یواځې د لوړتیا غوښ��تنې 

مامنعت کوي، خو اس��الم نه یواځې د تکرب او 

لوړتیا غوښتنې مامنعت کوي، بلکې د تواضع 

او انکس��ار الرښوونه هم کوي. اعالمیه یواځې 

د توهی��ن مامنعت کوي، خو اس��الم د توهین 

او س��پکاوي د مامنع��ت ترڅن��ګ، د خلکو د 

تعظیم او درناوي امر هم کوي. اعالمیه یواځې 

له ش��خړو او د ښمنیو څخه مامنعت اعالنوي، 

خو اسالم د ش��خړو، دښمنۍ او سخت چلند 

د مامنع��ت ترڅنګ د خدای تعالی له مخلوق 

رسه د مهربانۍ او انس��اين چلند الرښوونه هم 

کوي. اعالمیه پر ه��ر ډول تیري باندې بندیز 

لګوي، خو اسالم د نورو پر حقوقو او ځان ومال 
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باندې ل��ه تیري څخه د مامنع��ت ترڅنګ پر 

نورو باندې د خپلو حقوقو او اموالو په خرڅولو 

او س��خاوت ه��م امر کوي. اعالمی��ه یواځې د 

خلکو سپکول او رشمول منع کوي، خو اسالم 

نورو ته له بدو خربو، ریشخند او استهزاء څخه 

پرمامنع��ت رسبېره، له هر چ��ا رسه په خالصه 

ټنډه او نیک چلن��د هم امر کوي او نه یواځې 

دا چې د ن��ورو له خفه کولو او غمجنولو څخه 

مامنع��ت ک��وي، بلکې هر څ��وک د هغوی په 

خوښ س��اتلو او له انس��انانو رسه د دوس��تانه 

اړیکو په پاللو امر کوي. 

برشي حقون��ه یواځې پر ظاهري اعاملو او 

چلند باندې نظارت کوي، مګر اسالمې حقوق 

د انس��ان نیت، عقیده او باطني انګیزه هم په 

دقیقه توګه څ��اري او دا امر ورته کوي چې یو 

د بل پر وړاندې خوش��بین او خیرخواه اوسئ، 

له بدګومان��ۍ، د بل له بدغوښ��تنې، کینې، 

دښ��منۍ او حس��ادت نه ځانونه وژغورئ، هر 

څ��ه چې د ځ��ان لپاره خوښ��وئ هغ��ه د بل 

لپ��اره خوښ کړئ او څه م��و چې د ځان لپاره 

نه وي خوښ د بل لپاره يې هم مه خوښ��وئ، 

کوم کس��ان چې له تاس��ې رسه اړیکې شلوي 

تاس��ې يې وررسه وپالئ، څوک چې له تاسې 

رسه ظلم کوي هغوی ته بښ��نه وکړئ او څوک 

چې بد دررسه کوي له هغوی رسه ښ��ه وکړئ، 

لک��ه چې په حدیث کې فرمائل ش��وي: »ِصْل 

ْن َظَلَمك َوأَْحِسْن إَل َمْن  َمْن َقَطَعك َواْعُف َعمَّ

أََساَء إَلْيك«  - له هغه چارسه د دوستۍ او صله 

رحم��ۍ اړیکې ټینګې س��اته، چاچې در رسه 

ش��لولې وي، هغه چاته بښ��نه کوه، چاچې له 

تارسه ظلم کړی وي او له هغه چارسه ښه کوه، 

چاچې له تارسه بد کړي وي.

۴- فرع��ي مس��ائل: دغ��ه دوه حقوق��ي 

نظامون��ه، پ��ه کلیات��و او اک��ثو فرعیاتوکې، 

همږغ��ي او تواف��ق، ی��ا دوم��ره نژدیوالی رسه 

لري لکه له اس��المي متونو څخه چې اقتباس 

شوي وي، په یو شمیر فرعیاتو کې اختالف یا 

ن��ه همږغي هم رسه لري، چ��ې د برش حقونو 

د ن��ژدې )۱۷۰( فرعي مس��ائلو له ډلې څخه 

یواځې ) ۱۲/۷( مشتبه، مبهم یا مخالف موارد 

او )۱۵۸( کامال موافق م��وارد رسه لري، چې 

په دې حس��اب حد اکث )۷( سلنه تعارض او 

لږ تر لږه )۹۳( س��لنه موافقت رسه لري، دغه 

مخالف��ت هم د اعالمیې )۲۹( مادې له مخې 

چې د اعالمیې احکام د خلکو د دیني او ميل 

ارزښ��تونو تابع ګرځوي نور ه��م را ټیټیږي او 

په دغه کچه اختالف��ات د فقهي مکاتبو او آن 

د ی��وه مذهب د فقهې په فرع��ي احکامو کې 

هم شتون لري، له دې کبله، مسلامنان تر بل 

هرچا زیات په دې مکلف دي چې د انس��اين 

ارزښ��تونو او د بیوزلو انس��انانو د دفاع په الره 

کې د یوې غوره او یواځينۍ نړیوالې وسیلې په 

توګه، دغه اعالمیه ال نوره حامیت کړي. 

۵- د اخت��اليف م��واردو د ح��ل او تلفی��ق 

الرې:

اړیک��و  انس��اين  د  حقون��ه  ب��رش  د   -۱

تنظیمونک��ي دي: محمد مجتهد شبس��ري 

د ی��و ش��میر مس��لامنو پوهان��و د دې خربې 

په ځ��واب کې چې: یا به ب��رشي حقونه منئ 

او ی��ا د الله تعالی حق��وق، دواړه نه يش رسه 

یو ځ��ای کیدلی، ځکه چې ب��رشي حقونه د 

انس��ان په الس وضع ش��وي او مس��لامنان د 

هغو حقوقو په منلو مکل��ف دی کوم چې الله 

تعالی انسانانو ته ټاکيل. د یوه سخت دریځه 

مسیحي حقوقپوه، رنه کاسن د دې خربې په 

اس��تناد چې: د برش حقونه له الله تعالی رسه 

د انساين اړیکو د تنظیمولو لپاره نه، بلکې له 

انس��ان رسه د انس��ان د اړیکو د تنظیم لپاره 

وضع ش��وي. پردې ټینګارک��ړی چې: د برش 

حقونو د اعالمې د تصویب موخه، له انس��انانو 

رسه د اړوندو دیني او فلس��في مس��ئلو پر رس 

توافق رامنځته کول ن��ه دي او نه به هیڅ کله 

دا ډول کوم تواف��ق را منځته کړای يش، دغه 

اعالمیه د انس��ان پیژندنې په دیني او فلسفي 

نویو او لرغونو ډګرونو کې، د انسانانو تر منځ له 

موجودو اختالفاتو رسه هیڅ کار نه لري، بلکې 

یواځې دا غواړي چې په هر ډول رشائطو کې، 

له هر ډول توپیر او اس��تثناء پرته، د انس��ان د 

حرم��ت او کرامت پیژندنې لپ��اره د یوه علمي 

او انکار ن��ه منونکي تواف��ق را منځته کولو ته 

الره ه��واره او دا یقیني ک��ړي چې دین باوره، 

س��یکولر، بودايې، مسیحي، یهودي او داسې 

ن��ور، له انس��اين ژوند څخ��ه د تر الس��ه کړو 

تاریخي تجرب��و په مټ وکړای يش له هر ډول 

دعوې، ظلم او تیري پرته، یو له بل رسه داسې 

آرام ژون��د وکړي چې د ژوند له اس��انتیاوو او د 

انساين حیثیت له ودې څخه برخمن او په دې 

پوه يش چې کوم اصول، د کومو محتویاتو له 

مخې ومني، څو د برش حقونو اصول په نسبي 

توګه تحقق ومومي.

۲- د قان��وين او اخالق��ي م��وادو بیلتون: 

ډاکر فضل الرحمن: یو بل مسلامن حقوقپوه، 

د اس��المي فقهې د قانوين م��وادو او اخالقي 

قواعدو ترمنځ د بیلتون نشتوالی، نه یواځې له 

فقهې رسه د ب��رش حقونو د تضاد اصيل المل 

ګڼ��ي، بلکې د اس��الم له ریښ��توين روح رسه 

ي��ې هم په ټکر کې بويل، نوموړی د قانوين او 

اخالقي قواعدو د پیوند لپاره، د ښ��ځو د تعدد 

او مرئیتوب مسئلې د دوو بیلګو په توګه یادې 

کړي او د س��ورت نساء درېیم آیت ته يې ګوته 

نیولې چې فرمايي: ) َوإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ ُتْقِسُطوا يِف 

َساِء َمْثَنى  اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النِّ

اَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم أاَلَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة أَْو َما  َوثثُ

اُنُكْم َذِلَك أَْدَن أاَلَّ َتُعوُلوا ( النس��اء:  َمَلَكْت أمَْيَ

۳- ژباړه: او که ویریږئ تاس��ې چې انصاف به 

ونکړای ش��ئ، په )میراث د( یتیمو نجونو کې، 

پس په نکاح کړئ، له ښځو نه هغه چې خوښه 

م��و وي، دوې، درې، ی��ا څل��ور او ک��ه چیرته 

ویریږئ چې عدالت به ونکړای شئ، )د ښځو 

ترمنځ( پس په نکاح کړئ، یواځې یوه ښځه. 

مګر د همدغه صورت په پاي کې قرآنکریم 

په څرګندو ټکو فرمائې چې: ) وََلْن َتْسَتِطيُعوا 

يُلوا  َس��اِء وََلْوَحرَْصُتْم َفاَل مَتِ أَْن َتْعِدُل��وا َبنْيَ النِّ

ُكلَّ اْلَمْيِل َفَتَذُروَها َكاْلُمَعلََّقِة( النس��اء:۱۲۹-  

ژب��اړه: او وب��ه نش��ئ کول��ی تاس��ې، دا چې 

)مکمل( عدالت وکړئ د ښ��ځو ترمنځ، که څه 

هم )پر عدالت کولو باندې( حرص هم وکړئ، 

پس کوږوال��ی مه کوئ )یوې ښ��ځې ته( ډیر 

کوږوالی ) داس��ې چې( پریږدئ هغه بله، لکه 

پ��ه هوا پاتې )چې نه بل میړه کولی يش او نه 

تاسې سمه ښځه کړې وي(. 

پ��ه دغ��و دوو آیاتونو کې لوم��ړی قانون او 

دویم اخالق��ي قاعده بیانوي، فقه��اؤ قانوين 

حکم په نظر کې نیولی او اخالقي قاعده يې د 

خاوند وجدان ته پریښې، مګر که د یوه نوښت 

ل��ه مخ��ې د دغ��و دواړو قاعدو تر من��ځ پیوند 

رامنځت��ه کوو ن��و باید ووایو چې ت��ر یوه زیاتو 

ښ��ځو ته د ځانګړو قواعدو او اخالقي رشايطو 

له مخ��ې اجازه ورکړل ش��وې او چیرته چې د 

دغ��و قواعدو یا اخالقي رشايطو رعایت نه وي، 

باید یواځې په یوه ښځه بسنه وکړئ.

دغ��ه راز د مريیت��وب لړۍ هم تر اس��الم 

مخک��ې پ��ه ع��ريب ن��ړۍ ک��ې اوږده مخینه 

درلوده، اس��الم د هغو ستونزو له مخې چې د 

مريیتوب د لغوه کولو پر وړاندې هامغه مهال 

پرت��ې وې، په ی��و مخیزه توګه ممن��وع اعالن 

نکړ، مګر د مريیانو آزادولو ته د تش��ویق او آن 

د ګناهون��و په کفاره کې د هغ��وی د آزادۍ د 

ترویج له الرې يې، داس��ې یو حرکت را منځته 

کړ چې په کرار کرار د مريیتوب سلسله بیخي 

له منځه یويس.

۳- د ب��رش حقون��و انعط��اف: ډاکر آرش 

نراقي: یو بل مسلامن حقوقپوه، د برش حقونو 

عمومی��ت ته په پام رسه له دی��ن او د دولتونو 

ل��ه دین��ي او فرهنګ��ي ارزښ��تونو رسه د دغو 

حقوق��و انعطاف او جوړج��اړي ته ګوته نیيس 

او وايې چ��ې: نړیوال برشي حقون��ه، په نړۍ 

کې له پراخې فرهنګي او س��یايس تنوع رسه 

پاتې په 51 مخ کې
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مبانی انسان شناسی حقوق بشر
حقوق بش��ر به معنای ام��روزی براثر تغییر 
نگرش به انس��ان و پیدایش اومانیسم به  وجود 
آمد. اومانیسم در واقع علوم جدیدی را به  وجود 
آورد به نام علوم انس��انی و البته در یک رابطه ی 
برگشتی، این علوم انسانی باعث تقویت اومانیسم 
شد. علوم انس��انی جدید از رشته های مختلفی 
تش��کیل ش��ده که یکی از آن ها انسان شناسی 
اس��ت که نسل قبل، آن را مردم شناسی ترجمه 

می کردند.
این علم مثل تمام علوم انسانی دیگر دارای 
شاخه های مختلفی بود: انسان شناسی سیاسی، 

انسان شناسی حقوقی، انسان شناسی دینی و...
تأکید در این نوشتار بر انسان شناسی حقوقی 

است.
انسان شناس��ی حقوق��ی، علمی اس��ت که 
رابط��ه  فرهن��گ و حقوق را بررس��ی می کند و 
متاسفانه حقوق دانان کم تر به آن توجه می کنند. 
انسان شناس��ی حقوقی در س��ه ح��وزه تمرکز 

بیش تری دارد:
1-  تحول باوری حقوقی

2-  کارکردگرایی حقوقی
3-  تکثرگرایی حقوقی

انسان شناسی حقوق بشر در واقع علمی است 
که بعد از سال های 1950 در بعضی از کشورها 

به ویژه امریکا و کانادا به عنوان یک کرسی درسی 
مطرح ش��د و در واقع به این موضوع می پردازد 
که فرهنگ های مختلف به حقوق بش��ر چگونه 

نگاه می کنند.
اگر بخواهیم به طور مختصر راجع به حوزه های 
تحقیقاتی در این زمینه صحبت کنیم باید گفت، 
نخستین انسان شناسان حقوق بشر کسانی اند که 
مکتب آن ها تحت عنوان قوم کشی معروف شد. 
این گروه بیش تر از امریکا و کانادا برخاس��تند و 
تحقیقات��ی درباره مردم بومی انجام دادند. آن ها 
در تحقیقات خود با این پدیده روبه رو شدند که 
بخشی از سرمایه های بشریت از طریق کشت و 
کشتار استعمارگران  یا عدم توجه به فرهنگ های 
مختل��ف در حال نابودی اس��ت. به همین علت 
تحقیقات آن ها در این حوزه به مکتب قوم کشی 
معروف ش��د و در نتیجه ی فعالیت هایی که در 
این زمینه انجام گرفت در سال 1971 بیانیه ای 
از طرف سازمان ملل در جهت دفاع از حقوق این 

مردمان بومی صادر شد.
دومین مس��ئله ای که انسان شناسان به آن 
پرداختند تش��کیل دولت - ملت ه��ا در دنیای 
مدرن بود. الگویی که مطرح ش��د آن بود که در 
یک جغرافیای خاص، زبان یک سانی ترویج شود 
و ی��ک زبان خود را ب��ه زبان های دیگر تحمیل 
کند. به عنوان مثال الگویی که در فرانسه و ایران 

وجود دارد: در این دو کشور با حاکم کردن یک 
زبان، از گس��ترش زبان های دیگر در حوزه های 

آموزشی و آکادمیک جلوگیری به  عمل آمد.
مس��ئله اقلیت ها )کاربرد این واژه به مفهوم 
پذیرش آن نیس��ت. ش��خصاً ب��اور دارم مفهوم 
اقلی��ت و اکثری��ت، مفهومی سیاس��ی و نظری 
اس��ت که در حوزه  عل��وم اجتماعی زمینه های 
تبعی��ض و نابرابری را فراه��م می کند(، یکی از 
مهم ترین مباحث انسان شناسی حقوقی است که 
برخالف آن چه برخ��ی تصور می کنند توجه به 
حقوق اقلیت ها باعث به مخاطره افتادن امنیت 
ملی می ش��ود، در واقع این بی توجهی به حقوق 
اقلیت هاست که باعث ازهم پاشیدگی کشورهای 

این چنینی می شود.
س��ومین حوزه   مرب��وط به انسان شناس��ی 
حقوقی مسئله   مهاجرین است. برخی پیرو این 
نظریه اند که ی��ک جامعه ابتدا باید دموکراتیک 
شود و بعد به حقوق مهاجرین و اقلیت ها بپردازد. 
برخ��ی دیگر که بنده نیز با آن ها موافقم، بر این 
ب��اور اند که دفاع از حقوق اقلیت ها یا مهاجرین 
دقیقاً در جهت دفاع از دموکراسی و رسیدن به 

آن است.
گرایش دیگر در حوزه   انسان شناسی حقوقی 
مربوط به انسان شناس��ان هویت گراس��ت. پس 
از ده��ه 60 نظریه  انسان شناس��ان هویت گرا یا 

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش سوم
حمید حمیدی
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هویت پرست مطرح شد. هویت گرایان خودشان 
را در قالب نفی دیگران تعریف و اثبات می کنند. 
ابراز وجود به صورت واکنش��ی نشان از آن دارد 
ک��ه در حقیقت چیز جدیدی برای گفتن وجود 
ندارد. پس از دهه  60 میالدی، با منشور نویسی 
در جه��ان غیرغرب��ی روب��ه رو می ش��ویم ک��ه 
می خواهد بگوید ما چی��ز جدیدی برای گفتن 
در براب��ر غربی ها داریم در حالی که هیچ حقوق 
جدیدی را مطرح نمی کند. از ابتدای طرح حقوق 
بش��ر در دوران جدید متفکرین بزرگی با حقوق 

بشر مخالفت کردند.
یکی از افرادی که در این راستا به حقوق بشر 
انتقاد کرد، »میشل علی اف بود« که حقوق بشر 
امروز را میوه   اندیش��ه و تفکر و کنش و واکنش 
جوامع غربی می داند و بر این عقیده اس��ت که 
غرب، تجاربی چون قرون وس��طی و ... را از سر 
گذرانده که دیگر کشورها نداشته اند و یا جوامع 
غرب��ی جوامع��ی فردگرایند در مقاب��ل جوامع 
جمع گرا. پس این حقوق بشر برای آن ها مصداق 
ندارد و این حقوق بشر غربی است. پس باید به 
فکر حقوق بشری باشیم که همه ی فرهنگ ها در 

آن مشارکت داشته باشند.
به این انسان شناس��ان »ساختارگرا« گویند 
که البته به نظر من، س��اختارگرایان، مسئله ای 
را نادی��ده می گیرن��د و آن این که فردگرایی در 
جوامع غربی پدی��ده ای نو و خود حاصل دوران 
جدی��د اس��ت. در واقع غربی ها فردگ��را نبودند 
بلکه فردگرا شدند و این تغییرپذیری به سمت 
فردگرایی در جامعه ی خود ما هم وجود دارد و 

این روند در جریان است.
یک��ی دیگ��ر از کس��انی ک��ه در زمین��ه  
انسان شناس��ی حقوق��ی نظریاتی ارائ��ه کرده، 
»ریموند پانیکار« اس��ت که عقی��ده دارد بدون 
اومانیسم حقوق بشر به وجود نمی آید و فرهنگی 
که غیرانس��ان باور اس��ت، در آن حقوق بشر به 
وجود نمی آید و شرط الزم برای به وجود آمدن 
حقوق بشر انسان باوری است. او اعتقاد دارد که 
مبانی حقوق بشر پذیرش دموکراسی و فردباوری 

است.
شرط الزم دموکراسی آن است که اکثریت 
حکومت می کند، ولی ش��رط کافی آن پیش از 

حکومت اکثریت حقوق اقلیت است.
مورد دوم فردباوری اس��ت. یعن��ی افراد در 
براب��ر جماعت بتوانند اظهار وجود کنند. حقوق 
بش��ر با این مفهوم فقط در غ��رب به وجود آمد. 
درفرهنگ های دیگر ای��ن واژگان وجود ندارد و 
باید به دنبال مفاهیمی در این فرهنگ ها بود تا 
معادلی برای اومانیسم و دمکراسی یافت. با این 
استدالل نتیجه می گیرند، حقوق بشر نمی تواند 
جهانی باشد. در این نظریه از دو واژه   »دستاورد« 

و »اقتضا« )ضرورت( استفاده می شود.
حقوق بشر »دستاورد« جامعه ی غرب است 

و »اقتضا« چنین است که باید در فرهنگ های 
دیگ��ر معادلش را پی��دا کنیم. با ای��ن دیدگاه 
»پانی��کار«، پیامب��ر »نس��بیت گرایی فرهنگی 
می ش��ود« و بدین گون��ه راه را برای معارضین و 
مخالفین اجرا و تحقق حقوق بش��ر می گشاید 
تا س��نگ روی سنگ بند نشود. به نظر می رسد 
که وی مس��ئله   جهان ش��مولی حقوق بشر را با 

یکسان سازی حقوق بشر خلط کرده است.
آیا می توانیم جهان شمولی حقوق بشر را به 
صرف این که در غرب به وجود آمده نفی کنیم؟

آیا هرجایی که استبداد سیاسی وجود دارد 
می توان از حقوق مدنی سیاسی دفاع کرد یا نه؟ 
آی��ا هر جایی که حقوق جمع گرایانه وجود دارد 

می توان از حقوق فردی دفاع کرد؟
در اینج��ا ما جهان ش��مولی حقوق بش��ر را 
پذیرفته ای��م. »پانیکار« با مط��رح کردن این دو 

نظریه، دو گرایش ایجاد کرد:
1-  ما باید بر این مبنا حرکت کنیم که این 
اصول و بیانیه ها و سه نسل حقوق بشر را به عنوان 
مبنا بپذیریم و برای این که بشریت به این حقوق 

جدید برسد وارد تعامالت فرهنگی شویم.
2-  نس��بیت گرایان رادی��کال معتقدند که 
بایس��تی با قب��ول حقوق بش��ر از فرهنگ های 
مختل��ف یک مخرج مش��ترک از آن ها بگیریم. 
در واقع از کلیه اعالمیه ها و منشورهای مختلف 

حقوق بشر یک مخرج مشترک داشته باشیم.
انسان شناس��ان حقوق بش��ر به دو دس��ته 
تقسیم می ش��وند: دسته ی اول کس��انی که از 
بیرون و بدون آن که مبانی حقوق بشر را قبول 

کنند به آن تعرض می کنند.
دس��ته  دوم آن هایی که از درون، این حقوق 
را مورد نقد قرار می دهند که خود به دو دس��ته 

تقسیم می شوند:
آن هایی که جهان ش��مولی حقوق بش��ر را 
می پذیرند و آن هایی که جهان ش��مولی حقوق 
بش��ر را نمی پذیرند و باور به »نظریه  نس��بیت 

فرهنگی« دارند.
حقوق بشر چیست؟

در فرهن��گ س��خن، واژه  »حق��وق بش��ر« 
چنین معنی ش��ده اس��ت: »مجموعه  حق ها و 
آزادی های اختصاص یافته به عنوان حق طبیعی 
انسان )بشر( که باید از جانب همه ی قدرت های 
سیاس��ی محت��وم )حتمی( ش��مرده ش��ود.« 
)دوجلدی، فرهنگ فشرده ی سخن، دکترحسن 
انوری و همکاران، انتش��ارات س��خن، چاپ اول 

1382، جلد اول، صص 867 – 868(.
مؤلف »دانش نامه سیاسی«، تعریف و تفسیر 

دقیق تری از واژه  »حقوق بشر« ارائه می دهد:
»مجموع��ه  حقوقی که بر اس��اس نظریه ی 
»حق��وق طبیعی« به موج��ب »قانون طبیعی« 
یکس��ان به افراد بشر داده ش��ده و جزء ذاتی و 
جدایی ناپذیِر موجودیِت انس��انی آن ها به شمار 

می آید و نهادهای حقوق��ی و قضایی )داخلی و 
بین الملل��ی( می باید از آن دف��اع کنند. یکی از 
مقاص��د اصلی حقوق بش��ر در هر نظام حقوقی 
حمایت از فرد در برابر س��تم است.« )دانش نامه 
سیاسی، دکترداریوش آشوری، انتشارات مروارید، 

چاپ هشتم، 1381، ویراسته دوم، ص 131(.
حق��وق بش��ر مجموع��ه ای از تضمین های 
حقوقي � جهاني است که افراد و گروه ها را در برابر 
عمل و ترک عمل )ممانعت( مربوط به آزادي هاي 
اساسي، حقوق و هویت انساني حمایت مي کند. 
نظام حقوق بشر، دولت ها )عمدتاً( و سایرین را 
به انج��ام بعضي کارها و ترک برخي دیگر ملزم 

مي سازد.
با توجه به برخ��ي از مهم ترین ویژگی های 
حقوق بش��ر، می توان مضامین حقوق بشر را به 

شرح زیر بیان کرد:
- جهان��ي اس��ت - ح��ق م��ادرزادي تمام 

انسان ها ست.
- روي هویت ذاتي و ارزش برابر تمام انسان 

تمرکز دارد.
- برابر، تفکیک ناپذیر و به هم تنیده اند.

- غیر قابل سلب یا اسقاط است.
- تعهدات��ي را مبني بر فع��ل یا ترک فعل، 
بخص��وص ب��ر دول��ت و عامالن دولت��ی، وضع 

مي کند.
- از نظر بین المللي تضمین شده است.

- افراد و تا ح��دی، گروه ها را مورد حمایت 
قرار می دهد.

در سال های اخیر، معیارهای حقوق بشری 
به نحو روزافزونی معرفی و ش��ناخته ش��ده اند. 
مقرراتی در سیستم های حقوقی � ملی، منطقه ای 
و بین المللی وضع ش��ده اس��ت. ای��ن معیارها 
مجموع��ه ای از معیارهای کاری اس��ت که افراد 
مؤظف در تمام سطوح جامعه، مخصوصاً نهادهای 
دولتی، در برابر آن معیارها مس��ئول ش��ناخته 
می ش��وند. اجرای تعهدات ناش��ی از میثاق های 
بین الملل��ی حق��وق بش��ر توس��ط کمیته های 
تخصصی مستقل، موسوم به »نهادهای میثاقی«، 
نظارت می ش��وند. این کمیته ها به روشن شدن 

معنای هر حق بشری کمک می کنند.
معنی این حقوق هم چنین توس��ط افراد و 
نهاده��ای تخصصی منصوب از طرف ش��ورای 
حقوق بش��ر موسوم به »رویه  خاص«  هم چنین 
توسط محاکم و دیوان های منطقه ای و بین المللی 
تشریح می ش��ود )تا پیش از تشکیل شورا، این 
نهاد تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، متش��کل از 53 دولت عضوسازمان 
ملل متحد، مس��تقر در ژنو بود(. به عنوان مثال، 
کنوانسیون ها و معیارهای سازمان بین المللی کار 
که حوزه  تخصصی آن دفاع و حمایت از حقوق 
کارگران اس��ت و نظام بین المللی حقوق بش��ر 
دوستانه که در مورد جنگ های مسلحانه اعمال 
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می ش��ود، به نحو قابل مالحظه ای با نظام حقوق 
بشر تداخل و هم سویی دارد.

از جمل��ه حقوقی ک��ه به موجب میثاق های 
بین المللی، برای تمام ابنای بشر، بدون تبعیض 
از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، عقیده  سیاس��ی 
و غیرسیاسی، منش��أ ملی یا اجتماعی، دارایی، 
وضعی��ت تولد و غیرآن، تضمین ش��ده اس��ت، 

عبارتند از:
- حق حیات، آزادی و امنیت شخصی
- آزادی تشکل، بیان، اجتماع و تردد

- حق بهره مندی از باالترین میزان دستیابی 
به صحت و سالمت

- آزادی از دستگیری یا توقیف خودسرانه
- حق محاکمه  عادالنه

- حق شرایط کاری مناسب و قابل قبول
- حق غ��ذا، مس��کن و امنی��ت اجتماعی 

مناسب
- حق آموزش و تحصیل

- حق حمایت قانونی برابر
- آزادی از دخالت های خودس��رانه به حریم 

خصوصی، خانواده، خانه یا مکاتبات
- آزادی از ش��کنجه و مجازات یا رفتارهای 

وحشیانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز
- آزادی از بردگی

- حق داشتن تابعیت
- آزادی فکر، وجدان و مذهب

- ح��ق رأی ده��ی و ش��رکت در انجام امور 
عمومی

- حق مشارکت در زندگی فرهنگی.
در اعالمی��ه  جهان��ی حقوق بش��ر، پایگاه و 
خاس��تگاه قاعده  حق، »انسان« است؛ موجودی 
که به صورت طبیعی صاحب حقوق اس��ت. یک 
انسان، حق زندگی، آزادی و امنیِت شخصی دارد. 
هیچ کس نباید شکنجه شود، یا تحِت مجازات یا 
رفتارِ ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. 
هرکس حق دارد که ش��خصیِت حقوقی اش، در 

همه جا، به رسمیت شناخته شود.
همه در برابِر قانون برابر ند و حق دارند بدوِن 
تبعیض، از حمایِت یکساِن قانون برخوردار باشند. 
هیچ ک��س را نبای��د خودس��رانه توقیف، حبس 
یا تبعید کرد. نبای��د در زندگی خصوصی، اموِر 
خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتباِت فردی، مداخله ی 
خودس��رانه صورت بگیرد و یا به شرافت، آبرو و 
ش��هرِت کسی حمله شود. هر شخصی حق دارد 
از آزادی اندیش��ه، وجدان و دین بهره مند شود. 
هر فردی ح��ِق آزادی عقیده و بیان دارد و این 
حق، مس��تلزِم آن است که هیچ کس از داشتِن 
عقیده ی خود بیم و نگرانی نداش��ته باش��د. هر 
شخصی حق دارد از آزادی تشکل و اجتماعات، 
مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند شود. 
این ها رئوس و بخش��ی از حقوِق اساسی انسان 
اس��ت که جوهِر آدمیت را تش��کیل می دهند. 

مرتبت و مقاِم واالی انسان، تمام آن ارزش ها را 
در خود نهفته دارد.

بزرگ تری��ن علِت ع��دِم رعای��ِت نورم های 
اساسی حقوق بشر، نبود و کمبوِد آگاهی مردم از 
موازیِن حقوق بشر است. از سوی دیگر، بخشی 
از دولت ها هم به دلیل نقض حقوق انسانی مردم 
تحت حاکمیت ش��ان به تروی��ج و آموزش این 

اصول اعتقاد و باوری ندارند.
در قسمتی از اعالمیه  جهانی حقوق بشر، در 

زمینه حق آموزش آمده است:
»ه��دِف آموزش و پرورش، باید ش��کوفایی 
همه جانبه ی شخصیت انس��ان و تقویِت رعایِت 

حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد«.
در سایِر اسناد ارزشمنِد جهانی نیز، بر تعهد 
دولت ها ب��رای فراهم آوری زمینه های آموزش و 
پرورِش حقوق بشر، تأکید صورت گرفته است. 
در برخ��ی از جوام��ع، حقوق بش��ر را انعکاِس 
حساس��یت های منفی می دانند و چهره ی آن را 
تنها با خطاه��ای صورت گرفته در حوزه   تحقق 

موارد حقوق بشر می پوشانند.
این برداشت، باعِث فاصله گیری های جدی و 
دشمنانه بین دولت ها و نهادهای حقوق بشری 
می شود. در حالی که حقوق بشر، خود، می تواند 
پیونِد ناگسس��تنی بین دولت و ش��هروندانش 
ایجاد کن��د و نهادهای جامعه  مدن��ی و به ویژه 
مؤسس��ات ملی حقوق بش��ر که وظیفه  نظارت 
بر حقوق بش��ر را در دولت ه��ای خویش دارند، 
می توانند پیشگامان اندیشه های حقوق بشر بوده 
و تأمین کننده  این مناسبات باشند. از همین رو، 
می بایست در معرفی، شناساندن و فهم درست 
از حقوق بشر توجه بیش تر کرد و حقوق بشر را 
ب��ه صورت صحیح ش��ناخت و آن را به دیگران 

منتقل کرد.
در دنیای امروز که هنجارها و محدودیت ها، 
جای خود را به جهانی ش��دِن حقوق بشر که از 
آن به ناِم نس��ِل س��وِم حقوق بشر یاد می شود، 
می دهن��د، رس��الت خانواده  بش��ری اس��ت تا 
دست هاِی خود را را از رواندا به فلسطین، از کوبا 
به ایران و از افغانستان به مالوی و از هر گوشه و 
کنار به همدیگر بفشارند و برای جایگاه و منزلت 
حقوق انس��انی و حقوِق یکد یگر، مبارزه کنند. 
به همین دلیل، نسِل س��وِم حقوِق بشر را نسِل 

همبستگی و یکپارچگی نامیده اند.

از صفحه 48

اسالم او د برش...

جوړج��اړي ته غ��اړه ږدي، دغه حق��وق په څو 

مح��دودو برخو کې، هغه لږ تر لږه حقوق دي، 

چ��ې د انس��اين کرامت د هغه ح��د اقل ژوند 

لپاره د اړینو رشايطو په بیانولو غاړه بايس او له 

دغې کچې ورهاخوا، د انساين ژوند د وضعیت 

پ��ه اړه تصمیم نی��ول د م��يل دولتونو تصمیم 

ت��ه پریږدي، د برش حقون��و د ترتیب لپاره چې 

کومه ژبه کارول شوې هغه هم د دغو حقوقو د 

ساتنې مسئولو نهادونو ته د دې اجازه ورکوي 

چې د هغو د اجراء او تفسیر پر مهال، فرهنګي 

توپیرونه او سیمه يیز رشائط په پام کې ونیيس، 

له بلې خوا د برش حقونو ټول منابع، په بحراين 

او له ګواښ��ه ډکو حاالتو کې، د ځینې برشي 

آرزښ��تونو د لنډ مهاله تعلیق اجازه ورکوي، د 

دولتونو ميل حاکمیت، پخپله خوښه د ملتونو 

د رسنوشت ټاکلو حق او د یوه هیواد په کورنیو 

چ��ارو کې د بهرنۍ الس��وهنې مامنعت يې په 

رسمیت پیژنديل او دغه هر اصل د برش حقونو 

په چوکاټ ک��ې د بیالبیلو فرهنګ��ي او دیني 

ارزښتونو ځایولو ته الره هواروي. 

۴- د اف��راط او تعصب مخنی��وی: محمود 

السید سعید یو بل مسلامن څیړونکی د اسالم 

او برشي حقونو د تلفیق پر وړاندې س��ر خنډ 

هغه افراط او تعصب ګڼي چې په مس��لامنو او 

نامس��لامنو ټولنو کې د یو ش��مېر کسانو لخوا 

یو د بل خالف کارول کیږي، س��خت دریځي 

مس��لامنان د لویدیځ��و ټولنو هر څ��ه د خپلو 

سختو تبلیغاتو تر برید الندې را ويل، اسالم ضد 

سخت دریځي بیا تل هڅه کوي چې اسالم د 

خپل��و امنیتي او پوځې ارګانونو، د یواځیني او 

خطرناک دښ��من په توګه ور وپیژين، نوموړی 

اصال ددغه ډول پوښتنې مطرح کول چې: ایا 

اس��الم له برشي حقونو رسه جوړ جاړی کولی 

يش؟ د دغ��ه تعصب او بدو تبلیغاتو یوه بیلګه 

ګڼي او زیاتوي چې د یونس��کو د س��ازمان په 

ش��ان یو ش��مېر خیرخواهان د دغې پوښتنې 

پرځ��ای پر دې ټینګار کوي چ��ې باید د نړۍ 

په مهمو فرهنګونو کې د برش حقونو ځایولو ته 

مناسب ځواب او الرې چارې ولټول يش او دا 

هغه وخت شونې ده چې برشي حقونه نړیوال 

يش، مګر پ��ه فرهنګونو کې د برشي حقونو د 

ځایول��و اړتیا دا جوته وي چ��ې دغه حقوق تر 

اوس��ه ال نه دي نړیوال شوي، کنه نو پخپله به 

په هر فرهنګ کې موجود وای او د ځایولو لپاره 

به يې دومره کار او بیالبیلو س��ازمانونو ته اړتیا 

نه وای.

پاتې په بله ګڼه کې
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از س��ال 1980 بدین س��و ی��ک جریان و 
حرکت جهانی علیه لغو مج��ازات اعدام فعال 
است. طبق معلومات س��ازمان عفو بین الملل، 
تاکنون ش��انزده کشور از سال 1977  بدین سو 
مج��ازات اع��دام را ب��رای هم��ه   جرای��م )در 
قوانین شان( لغو کرده اند. امروز، دو� سوم کلیه 
کشورهای جهان )141 کش��ور جهان ( از این 
مجازات عقب نش��ینی کرده اند  ی��ا  عمالً  آن را 

اجرا نمی کنند.
به هرحال، یکی از ویژگی های جاری درباره 
تطبیق مجازات اعدام، رابطه اجنتاب ناپذیر آن 
با فقر است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی 
در جوامع، دسترسی به عدالت را برای کسانی 
که محک��وم به مج��ازات اعدام ان��د، به دالیل 
مختلفی متأثر می کند. این افراد یا منابع کافی 
ب��رای دفاع از خود ندارند یا  از  نظر اجتماعی و 
اقتصادی ناتوان اند  یا  از قدرت سیاسی  برخوردار 
نیستند و یا  به دلیل موقعیت اجتماعی ، با آنان 

برخوردهای تبعیض آمیز می شود.
به طور مثال،  مطالعه ای که توسط دانشگاه  
ملی حقوق در دهلی نو صورت گرفت، نش��ان 
داد که 15. 74 در صد اشخاصی که به مجازات 

اعدام محکوم ش��ده اند، مربوط به جوامعی اند 
که از  نظ��ر اقتصادی در  موقعیت نامس��اعد و 

آسیب پذیری قرار دارند.
در ایاالت متحده امریکا در س��ال 2007، 
بنابر معلومات اداره ابتکار برای تساوی عدالت 
، 95 در ص��د افرادی که منتظر حکم اعدام اند، 
دارای تاریخچه وضع نامساعد اقتصادی اند. در 
این کش��ورها، یک متهم که قابلیت استخدام 
وکیل مدافع شخصی را به دلیل مشکالت مالی 
نداشته باش��د، باید روی مشاورت های قانونی 
مجان��ی که توس��ط دولت برای ش��ان فراهم 
می شود، اتکا کند. چنین وکالی مدافعی اکثراً 
کارمزد خوب��ی دریافت نمی کنند و هم زمان با 
آن، به صورت درس��ت آم��اده دفاع از قضایای 
مرب��وط به محکوم��ان به مجازات اع��دام نیز 

نیستند.
ع��الوه ب��ر آن، گ��زارش دانش��گاه مل��ی 
حق��وق نیز بیانگر آن اس��ت که اغلب، مردمی 
ک��ه از پس زمینه های نامس��اعد و عقب مانده 
برخوردار ن��د، به وکالیی که دول��ت برای آنان 
اس��تخدام می کنن��د، ب��اور و اعتم��اد ندارند. 
در نتیجه، ممکن اس��ت که اق��ارب و اعضای 

فامیل شان  یکجا ش��ده، پول جمع آوری کرده 
و وکیل مدافع ش��خصی  اس��تخدام کنند. اما  
کیفی��ت کار این وکالی مداف��ع هم در اغلب 

موارد، رضایت بخش نیست.
 یک مطالعه مش��ترک بین س��ازمان عفو 
بین الملل و پروژه مس��اعدت ها و دفاع قانونی 
نایجیریا  در ماه اکتوبر سال 2008، می رساند 
ک��ه یک اکثریت قابل مالحظه ای از محکومان 
به مجازات اعدام در کشور نایجیریا  نیز متشکل 
از افرادی ان��د ک��ه از  نظر اقتص��ادی در فقر و 

تنگدستی به سر می برند.
طب��ق اظهارات آقای چینو اوبیاگو  از اداره 
پروژه مساعدت ها و دفاع قانونی نایجیریا: »این 
امر حاال به کلی واضح ش��ده اس��ت که موضوع 
مقصر ب��ودن و بی گناه��ی هی��چ ارتباط��ی با 
سیستم عدلی-قضایی نایجیریا  ندارد. همه امور 
در محور این می چرخد که شما توان پرداختن 
این را داش��ته باش��ید که خود را از سیس��تم 
بیرون نگه دارید. خواه به پولیس پول بپردازید 
که درباره قضیه شما  به صورت درست و کافی 
تحقیق کند  یا  به یک وکیل مدافع بپردازید که 
از ش��ما دفاع کند و یا  پول بپردازید که نام تان 

فقر و بی عدالتی
ترکیبی ویرانگر

10 تا 15 هم اکتوبر 2017؛ 
روزجهانی تالش علیه مجازات اعدام
ترجمه: داکتر احمدعلی
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در لیست عفو درج شود.« 
می��ان  هن��وز  در  س��عودی،  عربس��تان 
کش��ورهایی قرار دارد که شمار مجازات اعدام 
در آن همیشه باال ست . طبق معلومات سازمان 
عفو بین المل��ل، اتباع کش��ورهای خارجی در 
عربستان سعودی، به خصوص کارگران مهاجر 
دارای پس منظر نامساعد اقتصادی از کشورهای 
شرق میانه، آس��یا و افریقا، در موقعیت بسیار 
نامس��اعد تجربه با سیستم عدالت جزایی قرار 
دارن��د. هنگام محاکمه، آنان با داش��تن موقف 
مهاجر و ندانستن زبان عربی، آنان را در معرض 
خطر بزرگ مجازات اعدام در سیستم عدلی و 

قضایی عربستان سعودی قرار می دهد.
در روسیه س��فید ، قانون، نماینده حقوقی 
و قانونی ش��ما را در هریک از مراحل محکمه  
تضمین می کن��د. اما در واقعی��ت و در عمل، 
متهم��ان نمی توانند برای ش��ان وکیل مدافع 
انتخاب کنن��د و به صورت بس��یار محدود به 
مساعدت های قانونی و حقوقی دسترسی دارند. 
در حالی که مش��اورت های قانونی در قضایایی 
که متهم��ان در آن  با جرایم��ی مواجه اند که 
محکومی��ت مجازات اع��دام را در پ��ی دارند ، 
دارای اهمی��ت حیاتی  اس��ت. محدودیت های 
دسترس��ی به مس��اعدت های حقوقی ممکن 
شامل موارد زیر گردد: انکار دسترسی به وکیل 
مداف��ع مطابق  می��ل مته��م، محدودیت روی 
دسترسی به وکیل مدافع در جریان تحقیقات 
قبل از محکمه و هنگام محکمه، فقدان وکیل 
مداف��ع در جریان اس��تنطاق ابتدایی، تعویض 
وکی��ل مدافع ب��دون دادن توضیحات کافی و 
نبود وکیل مدافع در اکثریت جریان تحقیق، به 
شمول بازجویی متقابل )از قربانی و شاهدان( 

و استنطاق. 
عالوه ب��ر آن، افراد با داش��تن منابع مالی 
بس��یار اندک، در نگهداشتن وکالی مدافع که 
محکمه برای ش��ان انتخاب کرده است، ممکن 
است  با مش��کالتی روبه رو شوند.  به این دلیل 
 که وکیل مدافع به خاطر نپرداختن کارمزدش 
در جریان مالقات ها  در زندان، ممکن است که 

از ظاهر شدن در محکمه، خود داری ورزد.
ده دلیل  صدور مجازات اعدام  برای )اکثراً( 

افراد فقیر به گونه تبعیض آمیز   :
1. دسترس��ی نابرابر به تعلی��م و تربیت و 
اطالعات: در سر اسر جهان، سیستم های عدالت 
بس��یار پیچیده اند  و کس��انی ک��ه در معرض 
مجازات اعدام قرار دارند، نیاز به  وکالی مدافع 
متخصص و مجرب دارن��د. مردمی که در فقر 
معیشتی زندگی به سر می برند، اغلب به تعلیم 
و تربی��ت و آموزش دسترس��ی ندارن��د. نیز از 
حمایت های ابتدای��ی اجتماعی و اقتصادی، و 
دانش حقوقی برای درک و مشارکت کامل در 
یک پروس��ه قانونی که علیه وی برای مجازات 

اعدام آغاز شده است، محروم اند. احتمال  زیادی 
وجود دارد ک��ه چنین افرادی حد اقل امتیازی 
را که قوانین برای شان فراهم کرده است، ببرند 
و امکان دارد که حت��ی ندانند که چگونه این 

مساعدت ها و حمایت ها را به دست آورند.
در هندوس��تان، 20 در ص��د از افرادی که 
به مجازات اعدام محکوم ش��ده اند، هیچگاه  به 
مدرسه یا مکتب نرفته اند و درضمن اکثر شان 

از سطح پایین آموزش  ابتدایی، برخوردار ند. 
2. رهایی تحت ضمان��ت قبل از محاکمه؛ 
یک شخص دارای پس زمینه نامساعد اجتماعی 
و اقتصادی، توانایی بسیار کمی را برای رهایی 
تحت ضمانت قبل از محکمه، خواهد داشت. از 
ای��ن رو، وی قادر نخواهد بود که برای دفاع از 

خود آمادگی الزم را بگیرد. 
3. دسترس��ی نابرابر به عدالت؛ هیچ یک از 
سیس��تم های عدالت در جه��ان بدون مصرف 
و هزین��ه نیس��ت. هزینه و مص��ارف مرتبط با 
دسترسی به عدالت، یکی از موانع بزرگ برای 
مردمی اس��ت که در فقر زندگی می کنند . زیرا 
آن��ان نمی توانند  هزینه آن را تأمین کنند. این 
موان��ع، به خصوص در قضای��ای بزرگ، بزرگتر 
می گ��ردد. زیرا در هر مرحل��ه ای از روند عدلی 
و قضایی، آن��ان مجبور ند  وج��وه مالی اضافی 
مانند اس��تخدام ی��ک وکیل مداف��ع الیق که 
بتواند مدارک م��ورد نیاز قانونی خاص مربوط 
ب��ه مجازات اش��د را فراهم کن��د، را بپردازند. 
این مص��ارف و هزینه ه��ای روبه افزایش، یکی 
از دالیل عمده و اساس��ی است مردمی که در 
فقر به س��ر می برند، در استفاده از راه های حل 
موجود در سیستم عدالت جزایی، با مشکالت 

مواجه اند.
در هندوس��تان، قانون ب��رای متهمان حق 
داش��تن و دسترسی به مش��اوره حقوقی را در 
مرحله قبل از اس��تماع ابتدایئی قضیه توسط 
محکم��ه، فراهم می کند. علی رغ��م  وجود  این 
ماده قانون، 89  در صد از زندانیانی که محکوم 
به مج��ازات اعدام اند، تأیی��د کرده اند که آنان 
هیچ��گاه  از چنی��ن مس��اعدت های حقوقی و 
قانونی قبل از استماع ابتدایی توسط محکمه، 
برخوردار نبوده اند. تنها 6,1 در صد تأیید کردند 

که به چنین حقی  دسترسی داشته اند.
4. اهمیت مؤثر بودن مساعدت های قانونی 
و حقوق��ی؛ وکالت قانون��ی از متهمینی که از 
پس منظ��ر نامس��اعد اجتماع��ی و اقتصادی و 
آس��یب پذیر برخوردار ند، اغلب غیرمؤثر است. 
زیرا به وکالی مدافع که اس��تخدام می گردند، 
حق��وق کم پرداخته می ش��ود، چنین وکالیی 
فاق��د ظرفی��ت کافی ب��رای تحقی��ق خود و 
پیش ب��رد قضایا و هم چن��ان فاقد تجارب الزم 
ب��رای پیش ب��رد قضای��ای مج��ازات اعدام  اند. 
کیفیت پایین وکالت قانونی و حقوقی متهمانی 

که در فقر زندگی می کنند، آنان را در  موقعیت  
جدی آسیب پذیری قرار می دهد. بدین  وسیله 
ش��انس و احتماالً این که به مج��ازات اعدام و 

مرگ محکوم گردند را  افزایش می دهد.
»مجازات اع��دام برای بدتری��ن جنایتکار 
نیست، بلکه مجازات اعدام برای شخصی است 

که بدترین وکیل مدافع را دارد.« 
5. تش��کیل یک تیم ق��وی وکالی مدافع؛ 
تش��کیل یک تی��م ق��وی از وکالی مدافع در 
قضای��ای مجازات اعدام، نیازمند منابع و وجوه 
مالی هنگفت است. اما، افراد دارای پس  زمینه 
اقتصادی و اجتماعی نامساعد و آسیب پذیر، از 
این مزیت برخوردار نبوده و قادر به اس��تخدام 
افراد فنی نیس��تند  یا  نمی توانن��د برای انجام 
تحقیق درست و به دست آوردن حقایق و شواهد 
و م��دارک اثباتیه، هزین��ه بپردازند. هم چنین 
متهمان، ممکن است منابع مالی کافی نداشته 
باش��ند تا ارزیابی کنند که آیا از نیابت قانونی 

درست و کافی برخوردار ند یا خیر؟ 
»م��ا در ایاالت متحده امریکا، یک موضوع 
بس��یار جدی داریم. سیستم عدالت جزایی ما 
با پول و ثروت، بس��یار حساس است.  سیستم 
عدالت جزایی ما با شما در صورتی که ثروتمند 
باش��ید، برخورد و رفتار خوبی می کند، اما اگر 
فقیر و بی گناه باشید، با شما به مثابه گناهکار 

رفتار می کند.« 
6. قضایای مشخص اتباع خارجی؛ برخی از 
کش��ورها، میزبان اتباع خارجی اند که کارهای 
کم درام��د و پست ش��ان، مانند خانه س��امانی 
یا کارهای ش��اقه فیزیک��ی را انجام دهند. این 
کارگ��ران مهاجر، اکثراً بدلی��ل این که از پس 
منظر اقتصادی و اجتماعی خوبی در کشور شان  
برخ��وردار نیس��تند، تن به چنی��ن کارها می 
دهن��د. هرگاه این کارگران مهاجر با سیس��تم 
عدالت جزایی مواجه شوند، بسیار امکان دارد 
به دلیل این که اتباع خارجی اند، با ایشان رویه 
متعصبان��ه و تبعیض آمیز ص��ورت گیرد. زیرا، 
آنان به زبان های محلی نمی توانند تکلم کنند، 
از حمایت ش��بکه ها و اشخاصی که آنان را در 
قضایای حقوقی ش��ان کمک کنن��د، برخوردار 
نیس��تند. عالوه بر آن، یکی دیگر از موانع این 
است که آنان در وضعیت بد اقتصادی و فقر به 

سر می برند.
»طبق قوانین شرعی، در عربستان سعودی 
فامیل قربان��ی قتل، می تواند قاتل را در عوض 
دیه یا »خون بها « ببخش��د. اما کارگران مهاجر 
اغلب از چنین وجوه مالی بهره مند نیستند. در 
نتیجه، ممکن اس��ت به دلیل این که از قدرت 
کافی پول��ی، اجتماعی و اقتص��ادی بهره مند 

نیستند، به قتل برسند.« 
7. رفت��ار جانبداران��ه و تبعی��ض علی��ه 
اش��خاصی که در فقر زندگی می کنند؛ در اکثر  
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سیس��تم های عدالت جزایی، قضات یا هیئت 
قضای��ی ممکن اس��ت که تمایالت آش��کار یا 
غیرمس��تقیم علی��ه مردم��ی که در ش��رایط 
نامس��اعد اجتماعی و اقتصادی به سر می برند، 
داشته باشد. این تمایل قاضی، موجب می شود 
که چنی��ن متهمینی به احتم��ال زیاد مقصر 

شناخته شده و به جزای اعدام محکوم شوند.
8. فس��اد و رشوه ستانی ؛ متاس��فانه فساد 
و رشوه س��تانی در اکثر کش��ورها بصورت یک 
مرض، شایع است. به خصوص پولیس، سیستم 
عدل��ی و قضایی و حتی قضات نیز به فس��اد و 
رشوه س��تانی  آلوده اند. کس��انی که از وضعیت 
مالی خوبی برخوردار ند  یا  حمایت ش��بکه های 
اجتماعی را با خود دارند، ممکن است دسترسی 
خوبی به سیستم عدلی و قضایی داشته باشند 
و حتی می توانند نتایج دلخواه خود را توس��ط 
محکمه تضمین کنند. اما، کس��انی که پشتوانه 
مالی خوبی ندارند و نمی توانند هزینه خدمات 
س��کتور عدلی را بپردازند )درحالی که باید این 
خدمات رایگان عرضه شود(، مشاهده  می کنند 
که چگونه درخواست ها و قضایای شان با تأخیر 
مواجه می ش��وند، رد می گردند  یا  به حال خود 
رها می ش��وند. رش��وه و پول دادن شاید یگانه 
راهی باش��د ک��ه زندانی��ان برای بق��ای خود 
بجنگند. رش��وه و فس��اد ممکن اس��ت که در 

سیستم عفو و برقراری تماس نیز رخنه کند.
در نایجیریا، رش��وه و پول ستانی در تمامی 
عرصه ه��ای سیس��تم عدالت جزای��ی از دفاتر 
پولی��س گرفته تا مرحله تحقی��ق و با ألخره تا 
زمان��ی که متهم زندانی می گردد، امر معمولی 
اس��ت. پولی��س نایجیری��ا، از متهم��ان حتی 
در زم��ان توقیف س��وال می کند ک��ه اگر پول 

بپردازند، می تواند رهایی یابند.
»م��ن به اته��ام جرم��ی که هرگ��ز انجام 
نداده بودم، دس��تگیر ش��دم. قضیه طوری بود 
ک��ه بنده برای  مالقات یکی از دوس��تان خود 
ک��ه در توقیف پولیس به س��ر می برد، به دفتر 
پولیس رفتم. با خود می گفتم که دوستم نباید 
توقیف می گردید، درحالی که خودم نیز توقیف 
گردی��دم. پولیس بعداً به اعضای فامیل من به 
تم��اس گردید و در بدل رهایی من یک مقدار 
پولی را خواس��ت که فامیل من توان پرداخت 
آن را نداش��ت. ب��ه محکمه برده ش��دم، هیچ 
کس��ی در آنجا حضور نداش��ت. حتی ش��اکی 
که ادعا می گردید که من وی را مورد س��رقت 
قرار داده ام، وجود نداشت و با ألخره، برایم یک 
قضیه قتل را ترتیب دادند. تمامی اشخاصی که 
علیه من شاکی بودند، مأموران پولیس بود. در 
اخیر همان روز، برای من شش روز مهلت داده 
ش��د تا در محکمه از خود دفاع کنم و در روز 

ششم به اعدام محکوم شدم.« 
9. وضعی��ت زندگی محکوم��ان به مرگ؛ 

وضعی��ت توقیفی ها در توقیف خانه ها، عموماً و 
تا حد زیادی بستگی به منابع شخص محکوم 
ش��ده دارد.  مثاًل، اش��خاص دارای پس منظر 
نامس��اعد اجتماعی و اقتص��ادی و فامیل های 
فقیر، برای دسترس��ی به خدمات مشخص در 
زندان، مانند مراقبت های صحی، یا دسترس��ی 
به غذا، به مش��کالت زی��ادی برخواهند خورد. 
زیرا به خاطر فقر، قادر نخواهند بود که از طرف 
اعضای فامیل به مساعدت های مالی برسند تا 
به وضعیت خود در زندان، سر و سامان  بخشند. 
فق��ر هم چنین فرص��ت مالقات ه��ای فامیلی 
اش��خاص و متهم های فقیر را محدود می سازد 
و آنان نمی توانند به صورت متواتر با دوستان و 

اعضای فامیل خویش در تماس باشند. 
10. تأثیر مج��ازات اعدام بر اقارب؛ عواقب 
و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مجازات اعدام، 
می تواند بر افرادی که در فقر زندگی می کنند، 
بس��یار چشمگیر باش��د. در پهلوی محرومیت 
از آزادی، اف��راد محک��وم از درامد و اش��تغال، 
هم چنی��ن منفعت های اجتماع��ی نیز  محروم 
می شوند. فامیل و اقارب محکومان به اعدام نیز 
به صورت مستقیم از این امر صدمه می بینند، 
به خصوص زمانی که ش��خص محکوم شده به 
مجازات اعدام، نان آور خانواده باش��د. مصارف 
و هزینه ه��ای اضافی را که اعض��ای فامیل در 
جریان روند عدلی قضایی متحمل می ش��وند، 

نیز به فقر خانواده منجر می گردد.

بین المللی  معیارهای  یا  اس�تانداردها 
حقوق بشر

رابطه بین فق��ر و مجازات اعدام به صورت 
آش��کار در اسناد بین المللی حقوق بشر، اظهار 
نش��ده است، اما اصدار و تطبیق حکم مجازات 
اعدام، باید مبتنی بر التزام هایی باش��د که در 
روند محاک��م عادالنه و قوانین بین المللی ذکر 

شده است .
کنوانس��یون بین الملل��ی حق��وق مدنی و 

سیاسی، ماده بیست و ششم:
»تمام افراد در مقابل قانون برابرند و بدون 
تبعیض، مس��تحق حفاظت )حمایت( مساوی 
در مقابل قانون می باش��ند. از این لحاظ قانون 
باید هر نوع تبعیض را مانع ش��ود و برای تمام 
اف��راد حمایت ه��ای مؤث��ر و مس��اوی را علیه 
هر نوع تبعیض  و س��اختاری مانند نژاد، رنگ، 
جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاس��ی  یا دیگر 
عقاید، منش��أ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد  یا 

هر وضعیت دیگری تضمین نماید.«
ضمانت ه��ای امنیتی که حفاظت از حقوق 
اش��خاص را که مواج��ه به مج��ازات اعدام اند  

تضمین می کند:
»مجازات اعدام تنها زمانی می تواند تطبیق 
گردد که حکم نهایی توسط یک محکمه صالح، 

بعد از س��پری ش��دن روند محاکمه عادالنه و 
تضمین ه��ای حد اق��ل که در م��اده چهاردهم 
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
از آن ذکر ش��ده اس��ت، به شمول حق داشتن 
و دسترس��ی به مساعدت های حقوقی در همه 
مراحل محکم��ه برای افرادی ک��ه مظنون  یا 
متهم به جرمی اس��ت که جزای آن در قانون 

مجازات اعدام می باشد، صادر شده باشد.«
»فقر بذات خود، یکی از نگرانی های جدی 
حقوق بش��ری می باش��د. فقر هم چنان علت و 
پیامد تخطی های حقوق بش��ر بوده و ش��رایط 
را برای س��ایر  تخطی های حقوق بشری  آماده 
می س��ازد. فقر ش��دید نه تنها با تقویت متعدد 
تخطی های حقوق مدنی، سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی مش��خص گردیده، بلکه  
اف��رادی ک��ه در ش��رایط فقر به س��ر می برند 
عموماً با انکار کرامت انس��انی و برابری، مواجه 

می گردند.« 

ده دلیل  حذف مجازات اعدام :
1. هیچ دولتی نباید صالحیت سلب حیات 

یک انسان را داشته باشد.
2.  مج��ازات اعدام غیرقابل جبران اس��ت. 
هیچ سیس��تم عدلی در جهان خالی از اشتباه 
نیس��ت و احتم��ال دارد که م��ردم بی گناه به 

مجازات اعدام  محکوم گردد.
3. مج��ازات اع��دام جوام��ع را مصئ��ون 
نمی س��ازد.  تطبیق مجازات اع��دام  تاکنون به 
طور قاطع و مؤثر مانند س��ایر مجازات ها، مانع 

ارتکاب جرایم نشده است.
ادامه در صفحه 57

از سال 1980 بدین سو یک 
جریان و حرکت جهانی 
علیه لغو مجازات اعدام 

فعال است. طبق معلومات 
سازمان عفو بین امللل، 

تاکنون شانزده کشور از 
سال 1977  بدین سو

مجازات اعدام را برای همه   
جرایم )در قوانین شان( 
لغو کرده اند. امروز، 
ـ سوم کلیه کشورهای  دو
جهان )141 کشور جهان ( 
از این مجازات عقب نشینی 
کرده اند  یا  عمالً  آن را اجرا 
منی کنند.
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در دنیای معاصر رشد و توسعه حقوق بشر 
اغل��ب واقعیت ها و مفاهیم حیات اجتماعی را 
تحت تأثیر قرار داده اس��ت. حقوق بشر که با 
امضاء منشور س��ازمان ملل متحد )1945( و 
ص��دور اعالمیه جهانی حقوق بش��ر )1948( 
به تدری��ج از جنبه ه��ای هنج��اری و نظارتی 
پیشرفت قابل توجهی کرده است رابطه میان 
حکومت های ملی و اش��خاص تحت حاکمیت 
را س��خت تحت تأثیر قرار داده اس��ت، تا آنجا 
که ش��هروندی نه به عنوان مفهوم و وضعیتی 
س��اخته و پرداخته حاکمیت، و ن��ه به منزله 
نوع��ی ارفاق و بخش��ش یک س��ویه، بلکه به 
عنوان تجلی حمای��ت نظام بین المللی حقوق 
بشر از افراد عضو یک جامعه ملی پدیدار شده 
اس��ت. یعنی هر فرد انس��انی حقوق غیرقابل 
تخلف و سلب ناشدنی )ذاتی� طبیعی( دارد که 

باید توس��ط دولت و اجتماع شناسایی شود و 
محترم شمرده شود. 

در ای��ن معنا، حقوق بش��ر و ش��هروندی 
در نظ��ام حقوقی دارای منزلت عینی اس��ت. 
ل��ذا از رهگ��ذر اراده قانونگ��ذار و یا حتی در 
حکومت ه��ای دموکراتی��ک به واس��طه اراده 
اکثری��ت م��ردم و جمعی��ت دارای حاکمیت، 
نمی توان و نباید آن حقوق را نادیده انگاشت. 
پ��س دولت ها قادر ب��ه ایجاد حقوق بش��ر و 
ش��هروندی از طری��ق قانون داخل��ی یا انعقاد 
بین المللی نیستند، بلکه تنها می توانند وجود 
حقوق انس��انی را تأیید کرده یا تحت حمایت 
قانون��ی قرار دهند. نق��ش دولت چیزی بیش 
از اعالم کنن��ده حرف نیس��ت. هر کس در هر 
مکان ب��ه صرف آن که موجودی زنده اس��ت، 
قطع نظر از این که کجا زاده شده و کجا مقیم 

است، می تواند از حقوق و آزادی های بنیادین 
ش��هروندی بهره مند گردد )وح��دت خانواده 
بش��ری(. در این فرایند دولت مکلف به حفظ 
و تأمین حقوق افراد در جامعه ش��ده است. به 
واقع می توان گفت حقوق شهروندی از یک سو 
بر مدنیت انس��ان و از سوی دیگر بر انسانیت 
وی تکیه دارد. به تعبیر دیگر حقوق شهروندی 
همان حقوق بشری افراد است که وجه تسمیه 

آن از چند منظر قابل توجیه می با شد: 
الف( تأ کی��د بر تبلور و ظه��ور عینی این 

حقوق در اجتماع
ب( ترسیم رابطه میان فرد و دولت 

ج( وابستگی متقابل حقوق فردی و جمعی 
به یکدیگر موضوع

 »مفهوم شهروندی و حقوق بشر« در قالب 
چار چوب زیر قابل بررسی به نظر می رسد:

1( حقوق بشر
امتیازاتی کلی که هر کس به لحاظ انسان 
بودن از آن برخودار اس��ت. به واقع تمام آحاد 
خانواده بشری فارغ از هر گونه تمایز و تفاوتی 
از این حق��وق بهره مند ند، نه به این دلیل که 
ش��هروندان دولت خاصی اند؛ اصولی قهری و 
الیتغیر که در چارچ��وب قواعد کلی حقوقی، 
ذاتی و طبیعی فرض ش��ده، لذا فراتر از اراده 
دولت ه��ا تجلی می یابد، مش��مول مرور زمان 
نش��ده بلکه الزمه حیات ف��ردی و اجتماعی 

مفهوم شهروندی 
و حقوق بشر 

حسین آرامی
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آحاد بشر اس��ت. این اصول و قواعد با ابتنای 
بر ارزش ها و مالحظات انس��انی، در س��طوح 
داخل��ی و بین المللی مورد تأکید و توجه ویژه 
قرار گرفته و از قبل آن ها حقوقی به نیت افراد 
انس��انی وضع می ش��ود که باید در همه ابعاد 
زندگ��ی، اعم از روابط ش��خصی و اجتماعی و 
در زم��ان صلح و جنگ معیار رفتارها و محک 
ارزیابی قرار گیرد؛ بلکه حتی کار آمدی دولت 
بین الملل��ی و نهاده��ای مدن��ی، از این منظر 
کاویده می ش��وند. از منظ��ر قواعد حقوقی ای 
که نقش و کارک��رد عوامل مختلف اجتماع را 
تعیین ک��رده و » آزادی ف��ردی« و »محیط 
اجتماعی« انس��ان ها را س��ازش بخش��یده و 
هماهن��گ می  کند. موضوعیت حقوق بنیادین 
بش��ری در این چارچوب، ک��ه غیرقابل ارجاع 
تلقی می شوند مقتضی س��از و  کارهایی خاص 
ب��رای تحقق امنی��ت و صل��ح و آرامش آحاد 
بش��ری اس��ت ت��ا آنجا ک��ه مقوله ای ب��ه نام 
فرا دستی و طبقه برگزیده در برابر فرو دستی و 
طبقه محروم و با کمال تحقیرها و بی قانونی ها 
ک��ه حکایت از پندارهای بی پایه و غیراخالقی 
دارد وجود نداش��ته باش��د؛ جهت گیری عامی 
که در مق��ام تضمین حمایت فراگیر از حقوق 
نوعی همگان اس��ت؛ امری که چون اساساً در 
نظام بین المللی دولت محور معطوف به روابط 
دولت و مردم اس��ت، مستلزم حمایت ویژه از 
حقوقی است که خاستگاه اخالقی � وجدانی آن 
مفروض و زمینه س��از تحولی شگرف در روابط 
اجتماعی )ملی � بین المللی( است؛ حقوقی که 
آن چنان بدیهی و قابل تعین و تشخیص است 

که همه مکلف به رعایت آن اند.
مبنا و ماهیت حقوق بشر

»کرامت ذاتی انس��ان« به عن��وان مبنای 
حقوق بش��ر تلقی می ش��ود، یعنی بش��ر من 
حیث بشریت، شایسته و مستحق برخورداری 
از برخ��ی حق��وق اس��ت؛ حق��وق بنیادین و 
هنجاره��ای بش��ری ک��ه ناظر بر مش��ترکات 
انس��انی اس��ت، آن چنان بدیهی و از نوع برتر 
و مطلق که غیرقابل تخلف و ش��رط ناپذیرند؛ 
قی��د و ح��دی را بر نمی تابن��د و از این حیث 
دیگر نمی ت��وان در قالب الگوهای دولت محور 
فرا دس��ت طلبانه بر صالحیت های انحصاری و 
ملی و ی��ا داخلی بودن حوزه موضوعی حقوق 
بشر تأکید کرد. چرا که »کرامت ذاتی« انسان، 
ب��ه او ارزش و اعتباری ف��وق همه پدیده های 
اجتماعی می ده��د، بلکه این پدیده ها طفیلی 
هویت انس��انی آحاد بشرند. ارزش های جهانی 
بایسته ای که رعایت و احترام به این حقوق را 
الزام��ی فرض می کنند، به آن ها ویژگی مطلق 
می ده��د و به تعبی��ری رعای��ت آن ها حیات 
انس��انی را عقالیی تر می کند و امنیت و رفاه و 
شکوفایی بیشتری را نصیب بشر خواهد کرد. 

این غایات عقالیی و وجدانی، به رغم بداهتی 
که از آن بر خوردار شده اند، اما محصول تجربه 
تاریخی و طوالنی و پر فراز و نش��یب بش��رند؛ 
ام��ا آن چنان ریش��ه دوانده اند ک��ه نمی توان 
به راحتی از آن ها ب��ه دلیل برخی، صرف نظر 
ک��رد. در این معن��ا حقوق بش��ر ماهیتاً نه بر 
اصل معامله متقابل، یا اعمال س��لیقه بلکه بر 
منافع مش��ترک و همگانی ح��ول هنجار های 
اخالقی � وجدان��ی عام معطوف به حقوق ذاتی 

انسان ها مبتنی است.
حقوق بش�ر و در نوردی�دن مرز میان 

تبعه و بیگانه
حقوق بش��ر بنا ب��ر تعری��ف، از خصیصه 
ای برخ��وردار اس��ت ک��ه هیچ گون��ه قی��د و 
ش��رط، خصوصاً تبعیض بر اس��اس تابعیت را 
برنمی تاب��د. در این حالت اصل بر این اس��ت 
که حقوق ش��هروندی، تنها ناظر بر شهروندان 
متعلق به یک دولت ملت اس��ت؛ یعنی تمامی 
اف��رادی ک��ه در قلمرو یک س��رزمین زندگی 
می کنند، تحت ش��مول حقوق ش��هروندی و 
بش��ری قرار می گیرند؛ از این رهگذر بر نوعی 
اجتماعی � فرهنگ��ی  علقه ه��ای  و  همگون��ی 
اص��رار می ش��ود ک��ه دیگ��ران بیگان��ه از آن 
عوام��ل وحدت بخش از مزای��ای آن بهره مند 
نمی شوند. اما نظر به خاستگاه نظری »حقوق 
بنیادین بشر«، دیگر نمی توان و نباید برخی از 
حقوق حیاتی شهروندی را بر پایه طبقه، نژاد، 
قومی��ت، جنس، مذهب و ... از عده ای س��لب 
کرد؛ بلکه بهره مندی از حقوق ش��هروندی، به 
مثابه برخورداری از یک هویت ملی مش��ترک 
یا اس��تقرار در یک محیط جغرافیایی � سیاسی 
نیس��ت، بلکه به تعبیر دیگ��ر، این عقیده که 
ش��هروند باید بخش اعظ��م زندگی خود را در 
یک کش��ور صرف کند و تنه��ا در یک هویت 
ملی مش��ترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود 
را از دس��ت می دهد و به جای آن هویت های 
جمع��ی مبن��ای خاص خ��ود جه��ت حقوق 

شهروندی را طلب می کند.
2( مفهوم شهروندی در بستر حقوق بشر

حقوق بش��ر به لح��اظ مفهومی، در رابطه 
میانه فرد و دول��ت ملی تغییراتی ایجاد کرده 
و س��اختار س��نتی را تا حدی متحول ساخته 
است. دولت ها در گذشته در چارچوب نظریه 
حاکمیت مطل��ق رفتار می کردن��د. وضعیتی 
بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت 
خاصی بخش��یده و آن را مس��تقل از جامعه، 
برت��ر و فوق آن تص��ور می کردند. در این نگاه 
دولت ها نه تنها از جامعه متمایز، بلکه متفاوت 
از آن اند. دولت نس��بت به جامعه از اس��تقالل 
س��اختاری � هنجاری برخ��وردار اس��ت و در 
مقاب��ل، جامعه پدیده ای منفصل و فرمانبردار 
است. برداشتی فراملی از حد شمول اختیارات 

دولت که از یک س��و به تعامل دولت و جامعه 
توجه نداش��ته و از دیگر س��و ب��ه جهت گیری 
کوته بنیان��ه حف��ظ نظ��م و امنی��ت مطلوب 
فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عماًل 
منجر به صف بندی ه��ای طبقاتی و ناامنی در 
داخل و درگیری و نزاع در س��طح بین المللی 
می شود، نادیده می گیرد. اما اینک دولت ها به 
طور گریز ناپذیری در موقعیتی قرار گرفته اند 
ک��ه برخ��ی از آن ب��ه س��مت گیری دیگر نام 
می برند. یعنی دولت و اقتدار عالیه آن موسوم 
به حاکمیت، در ابعاد داخلی )نس��بت به افراد 
و گروه ه��ا( و خارجی )نس��بت و در ارتباط با 
نهادهای بین المللی( دستخوش دگرگونی های 
بنیادین ش��ده اس��ت. اگر در گذشته این گونه 
القاء ش��د و البته مردم خو گرفته بودند که از 
فرامین مراجع ق��درت بی چون و چرا متابعت 
کنند، ام��روز »حاکمیت« و آزادی ناش��ی از 
آن، ح��ق تفویضی از م��ردم به حکومت تلقی 
می ش��ود. در ای��ن منظر، حاکمی��ت مردم و 
نمایندگ��ی دول��ت از طرف م��ردم، واقعیتی 
تقس��یم ناپذیر، سلب ناش��دنی و غیرقابل مرور 
زم��ان و متعل��ق به ملت اس��ت. هیچ گروهی 
از م��ردم و هی��چ ف��ردی نمی توان��د اعم��ال 
حاکمی��ت را حق خود بدان��د. از این رهگذر، 
امروزه دولتی با اختیارات معدود در چارچوب 
نظم حقوقی موس��وم به دول��ت قانونمند و با 
کارکرده��ای تخصص��ی و معدود موس��وم به 
»دولت حداقل«، مطلوب تلقی می شود. دولت 
قانونمند را دولتی می شمارند که قدرت آن بر 
پایه معیارهای کلی تنظیم ش��ده و شهروندان 
نی��ز از این حق مس��لم برخوردار باش��ند که 
حسب لزوم به نهادهای نظارتی متوسل شوند. 
اساسی ترین حقوق تضمین شده آحاد ملت، 
بستری اس��ت که ش��هروند می تواند آن ها را 
بخواهد و قدرت حاکم نیز باید به آن ها احترام 
بگ��ذارد. لذا به ج��ای بهره گی��ری از مفاهیم 
»حاکمی��ت« )sovereignty ( و حکوم��ت 
)government(، از اداره ام��ور و حکمرانی 

)goverrance(، سخن گفته می شود.
مفهوم شهروندی حقوق بشر از شهروندی 
مفهومی فراملی س��اخته است. روندی جهانی 
ک��ه در آن اعضای جامعه نه به عنوان »تبعه« 
بلکه »شهروند« ذی حق تلقی شده و دیگر به 
عنوان یک موضوع  یا هدف منفعل و تنش پذیر 
اراده قاط��ع و مطل��ق دولت تلقی نمی ش��ود، 
بلک��ه ترجیحاً ه��م به مثابه مش��ارکت کننده 
تکوی��ن  و  ش��کل گیری  فراین��د  در  فع��ال 
خط مشی های سیاس��ی و هم به منزله عوامل 
پایدار مش��روعیت بخش دولت در نظر گرفته 
می ش��وند. بر این اس��اس موقعیت ش��هروند، 
فراگی��ر و برای همگان مهیا قابل دسترس��ی 
اس��ت. از موقعیت خاص گرایانه »تبعه« بودن 
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و جزئی از اجتماع ملی محسوب ش��دن، خارج 
ش��ده و به »ش��هروند«ی منتهی شده که از 
وص��ف »ذاتی« و »واقعی« بهره می برد؛ یعنی 
برخ��ورداری از فرص��ت برابر برای مش��ارکت 
در حوزه ه��ای متفاوت حی��ات جمعی مانند، 
سیاس��ی، کار و امور فرهنگ��ی  در این ارتباط 
در مق��ام تبیین انواع حقوق ش��هروندی فراتر 
از حقوق محصور در قالب ش��هروند سیاسی، 
می توان به نظریه مارش��ال اشاره کرد که از» 
وابس��تگی متقابل حقوق« س��خن می گوید؛ 
یعنی داش��تن حقوق کامل مدنی و سیاس��ی 
ب��ودن وجود اس��تاندارد مش��خصی از حقوق 
اجتماعی امکان پذیر نیست. از نتایج مهم این 
دیدگاه آن اس��ت که حق��وق اجتماعی نیز به 
همان اندازه حقوق سیاسی به عنوان مشخصه 
شهروندی دارای اهمیت است. به تعبیر، دیگر 
حقوق شهروندی، وجودی متفاوت داشته که 
نمی ت��وان و نباید برای آن ترت��ب تاریخی  یا 
حقوقی قائل ش��د؛ این ام��کان منطقی وجود 
دارد که حقوق اجتماعی، به حقوق سیاس��ی 
منتهی گردد و هر دو بستر س��از تحقق س��ایر 

حقوق شهروندی شوند.
جای�گاه عام�ل تابعی�ت و اقام�ت در 

اعطای وضعیت شهروندی
قوانین کش��ورها جهت اعطای شهروندی 
دارای قیود و مقرارت خاصی اند که بس��ته به 
ش��رایط و اوضاع و احوال موجود در هر کشور 
متفاوت اس��ت. مهاجر فرس��ت یا مهاجر پذیر 
بودن کش��ور ذی ربط و آس��تانه تأثیرپذیری 
منافع ملی و کالن کش��ور و نی��ز ابتنای عام 
ضرورت ه��ای عینی معطوف ب��ه حق حیات 
و اس��تنادهای منطقی � حقوقی ناش��ی از آن، 
فرات��ر از وفاداری ه��ای س��نتی محص��ور در 
مرزهای جغرافیایی، سیاسی و ملی و... و البته 
تعهدات بین المللی دولت در این حوزه نقشی 

تعیین کننده دارد.
از ش�هروند ملی تا شهروند اروپایی و 

شهروند جهانی
شکل دیگری از شهروندی فراتر از مرز یک 
کشور، و عمومیت دادن بر آن در یک گستره 
وس��یع تر را می توان در آنچه که موس��وم به 
»شهروندی اروپایی« است و در قالب اتحادیه 
اروپا شکل گرفته مشاهده کرد. هرچند که از 
حیث برخورداری از همه ش��ئون شهروندی، 
تحقیقاً محدودیت های��ی وجود دارد، و از این 
حیث از آن به »شبه شهروندی« نام می برند، 
چ��ون با ش��هروندی کام��ل فاصل��ه ملموس 
دارد، ام��ا از حی��ث قائل ش��دن ب��ه برخی از 
حقوق و امتیازات ویژه برای ش��هروندان یک 
دولت در گس��تره اروپا ، می ت��وان بر این باور 
ب��ود که در مقایس��ه با ش��هروندی مبتنی بر 
ملّیت، ش��هروند اروپایی نوعی فرا شهروندی 

)supra-citizenship( است که موجودیت 
هویت های سیاس��ی فرهنگی مربوط به هویت 
از دولت ه��ای عضو اتحادی��ه اروپایی را تأیید 
می کند. شهروندی اتحادیه اروپا، شهروندی را 
از تعل��ق ملی جدا نمی کن��د بلکه به جای آن 
الگویی دو س��طحی ایجاد می کند که در قالب 
آن حقوق فرا ملی در س��طح اتحادیه به تعلق 
ملی در س��طح دولت های عضو وابسته است؛ 
بر مبنای ایجاد یک فضای فرهنگی مش��ترک 
اروپای��ی، کثرت گرایی زبان، آموزش ، فناوری 
ارتب��اط مدرن و ... روندی ک��ه به یک معنا به 
 citizen as( ش��هروندی به مثابه نوع انسان
Human beings( ، در س��طح جهانی معنا 
 global( می بخش��د و به ش��هروند جهان��ی

citizenship ( منتهی می گردد.
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از صفحه 54
فقر و بی عدالتی

4. مج��ازات اع��دام غیرمنصفان��ه اس��ت. 
اصدار حکم مجازات اعدام، همیش��ه به صورت 
تبعیض آمیز و غیرمتناس��ب  علیه کس��انی که 
فقیر ن��د، کس��انی ک��ه از نظر فک��ری و روانی 
معلول ان��د و مربوط ب��ه اقلیت های ن��ژادی و 
قومی اند، ص��ورت می گی��رد. در بعضی جاها، 
اعمال مج��ازات اعدام ب��رای این که یک گروه 
خاص��ی بر مبنای گرایش��ات جنس��ی، هویت 
جنس��یتی و مذهب��ی مورد هدف ق��رار گیرد، 

استفاده می شود.
قتل،  قربانی��ان  فامیل ه��ای  همه    .5
خواستار مجازات اعدام برای مجرمان نیستند.  
ی��ک گروه ب��زرگ و فزاین��ده ای از فامیل های 
قربانیان در سرتاس��ر جهان، مج��ازات اعدام را 
رد می کنند و  علیه آن س��خن می گویند. آنان 
اظهار می دارند که اعدام، نه عضو به قتل رسیده 
فامیل ش��ان و نه  ش��رفت و عزت وی را دوباره 
بر نمی گرداند. درد و رنج آنان را مداوا نمی کند 
و نقض باورهای اخالقی و مذهبی آنان به شمار 

می رود.
6. مجازات اعدام، موجب عمیق ش��دن درد 
و رن��ج می گ��ردد. مجازات اع��دام باعث درد و 
رن��ج فامیل های افراد محکوم به مجازات اعدام 
ش��ده، هم چنین باعث درد و آالم فراوان برای  
فامیل هایی می ش��ود که اعضای خانواده ش��ان 

اعدام شده اند .
7. مجازات اعدام، عمل غیرانسانی، ظالمانه 
و تحقیر کنن��ده می باش��د. ش��رایط زندگ��ی 
محکومان به مجازات اع��دام، باعث وارد آمدن 
رنج ها و مصیبت های روح��ی و روانی گردیده 
و اعدام بذات خود یک حمله خشن فیزیکی و 

روانی می باشد.
8. مج��ازات اعدام به صورت چش��مگیری 
در تناق��ض ب��ا اس��تانداردهای جهانی حقوق 
بش��ر اس��ت. مجازات اعدام نقض شدید اصول 
اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 
می باشد. این اعالمیه صراحت دارد که  »هر کس 
حق زندگی دارد و احدی نباید به ش��کنجه یا 
رفتار ظالمانه غیرانس��انی و تحقیر آمیز مواجه 
گردد. مجمع عمومی ملل متحد در شش مورد 
ب��ر تعلیق مجازات اعدام، قطعنامه صادر نموده 

است.« 
9. مجازات اعدام نارساست. اصدار و تطبیق 
حکم مجازات اعدام باع��ث می گردد تا وقت و 
منابع کافی فعالیت های مؤثر نهادهای مجری 

قانون، روی فعالیت های دیگر صرف گردد.
10.  مج��ازات اعدام، هرگونه امکان اصالح 
و احیای مجدد ش��خصیت  مجرمان را از آنان 

می گیرد. 
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قطرات نرم اولین باران فصل خشک بسیار 
آهس��ته آغاز شده بود و با سیاهی شب به هم 
در می آویخ��ت. ن��ور المپ ها تاریکی ش��ام را 
می ش��کافت و صداهای بلن��د از دور و نزدیک 
ش��نیده می ش��د. صداه��ای ک��ه ازمناره های 
مس��اجد محله ها بلند ب��ود و مردم را به انجام 
فریضه فرا می خواند. مردم با لباس های محلی 
و غرب��ی در حرکت بودند. موتر تیز رفتاری از 
موترهای تکسی که در گوشه ای پارک بودند، 
گذش��ت. گرد و خاک به هوا بر خاست. تکسی 
ران ه��ا هریک حرف ه��ای بس��یار رکیک به 
موتروان تیز رفتار می گفتند. اما او نمی ش��نید 

و گذشته بود.
ش��یرینی های خش��ک و خامه ای پش��ت 
ویترین، جال و درخش��ش  اشتها آوری داشت. 

کـابوس
جمال علوی

بسته های سوسیس، ساسیچ، برگر و... از پشت 
شیشه های س��اندویچی به رهگذران چشمک 
می زد. ب��وی بوالن��ی و دوغ نعنای��ی در فضا 
پخش ش��ده بود. ب��ازار محل پر جمع و جوش 
ب��ود و دراین میان پس��ری با لب��اس وطنی و 
قهوه ای رنگش پیدا ش��د. او را عش��ق به نماز 

جماعت می خواند.

گویا صدای اهلل اکبر دعوت عام اس��ت  که 
همه م��ردم محالت را به مس��اجد می خواند. 
در تاریکی ش��ب و نور برق کاله های س��فید، 
گل های س��فید علفزارهای وحش��ی را تمثیل 
می کرد. حرکت مردم در ورودی مسجد نوعی 
قطار گل س��فید را می ماند. ش��ماری از مردم 
و به خصوص مس��ن ترها، هریک با لباس های 
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پاک، شسته و منظم وارد مسجد می شدند. 
نور گروپ های مس��جد، حویلی مسجد را 
روشن ساخته بود. تعداد نل های آب در گوشه 
از محوطه مس��جد، برای وض��وی نمازگزاران 
دیده می ش��د  که آب آن به س��مت سوراخی 
که س��وی درختچه های گل، درخت های خرد 
و کالن و فضای سبز مسجد می رفت. در میان 
این جماعت وضو گیر ، همان پسری که  لباس 
قهوه ای وطنی داش��ت  نیز پیدا ب��ود. او از جا 
بر خاست و لباس قهوه ای رنگش را مرتب کرد 

و دستی نیز بر موی سیاهش کشید.
بوی عنبر، عطر و گالب در فضای مس��جد 
و اط��راف آن پخش ش��ده بود. پس��رک غرق 
عش��ق به عبادت در این حال و هوا پیر مردی 
دس��تش را باالی ش��انه پس��ر لباس قهوه ای 
گذاشت و با صدای مهربانانه ای گفت: »پسرم 

تازه رسیده ای؟ داوود کجاست؟«
پس��رک ج��ا خ��ورد، برگش��ت و پدرش 
را دی��د. احم��د نفس��ی عمیقی گرف��ت و با 
صدای معصومان��ه ای ج��واب داد: » داوود در 
ساندویچی یه و بیا بریم، که به نماز نمی رسیم؛ 

مال خو وقت اذان داد.«  
پیر م��رد با قهر: »احمد ب��رو داوود را هم 

بیار !«
احم��د: » بیا بریم، او که به نماز باور نداره. 

بیا بریم !«
احمد و پیر مرد به سمت مسجد به حرکت 
افتادند، که نا گهان صدایی آمد: »او احمد صبر 

کن. ایستاد شو !« 
مرد جوانی به س��رعت خ��ود را به احمد و 
پیر مرد رس��اند. احمد به پیر م��رد نگاه کرد و 
زود رویش را به سمت مرد جوان کرد و گفت: 
»خو چ��ی گپه، چه ش��ده و نکند می خواهی 

نماز بخوانی داوود ؟« 
داوود: »زب��ان تو قایم بگیر!«  بعد لبخندی 

زد و گفت: »گوشی بیرو ره تو برداشتی ؟«
احمد ب��ا بی میلی ب��ه داوود دید و گفت: 
»این��ه بگیر، به ش��رطی ک��ه قد از م��و نماز 

بخوانی! «
داوود ب��ه طرف نل ه��ای آب رفت. احمد 
مش��کوکانه حرکات داوود را زیر نظر داش��ت. 
پیر مرد دست احمد را کشید به سمت مسحد 
و داخل مس��جد ب��رد. جماعت نم��از گزاران 
همه در حالت س��جده بودند. پیر مرد و احمد 
داش��تند به صفوف جماعت نزدیک می شدند، 
که ناگهان  صدای گدم هولناک بگوش رسید 
و ب��ر ق رفت. پیر مرد دس��ت احمد را  ُمحکم 

گرفته بود.
صدای ه��ای تک ت��ک و درم درم از اطراف 
حویلی مس��جد بگوش می رسید. صدای های 
ترق تروق، گرز و فیش و.. . به گوش می رسید. 
در این تاریکی همه مردم سراس��یمه به طرف 
دروازه خروجی مس��جد می دویدند و دس��ت 
پیر مرد و احمد از هم جدا ش��ده بودند و بعد 
صدای گدم دیگر بلند شد که هماندم انفجار و 
روشنایی آن چند ثانیه ای آن، جمیعت را برای 
لحظه ای ش��وکه کرد. عده ای هم به طرف زیر 
زمین که با یک راهرو باریک به داخل مسجد 
وصل می ش��د، می دویدن��د و این بار صداهای 
گر گر فیر ماش��یندار و نورهای آتش��ین برای 

لحظه ای دوباره درون مسجد را روشن کرد. 
ص��دای: »احمد، احمد، احم��د ....« داوود 
از پنجره مس��جد می آمد. احمد چهره پدرش 
را در همان روش��نایی فیرها دی��د، که نگران 
میان تاریکی به دنبال او می گش��ت. لحظه ای 
سری در مقابل او و پدرش حایل شد و صدای 
فری��ا پیر مرد دوباره برابرآم��د: »احمد، احمد، 

احمد ...!«
احم��د صدای پدر را می ش��نید. اما یادش 
رفت��ه بود چ��ه بگوی��د. کلمه ای ب��ه ذهنش 
نمی رسید، چه رسد به جواب پدر. چشم هایش 
فقط به دروازه خروجی مسجد دوخته شد بود 

و به دروازه می دید. 
تع��دادی نقاب پ��وش، که لب��اس نظامی 
ب��ه ت��ن داش��تند، چراغ های چ��ون نور افکن 
بر کاله های ش��ان نصب ش��ده ب��ود و با لهجه 
عرب��ی غلیظ، اهلل اکبر گوی��ان به طرف مردم 
فیر می کردند. در آن لحظات نفس ها همه در 
سینه ها حبس ش��ده بود. در این میان مردی 
احم��د را تیله کرد، تا ف��رار کند. اما با گر، گر 
کالش��ینکوف خ��ون از پیش��انی اش ریخت و 
ب��ا فریادی زانو زد. او با چش��مان ترس آلود و 
وحش��ت زده به احمد دید وبا لرزشی به زمین 

افتاد.
م��ردم هم چن��ان ب��ه س��وی زی��ر زمین 
می دویدند. نعره های اهلل اکبر و بوی خون تازه 
و صدای فیر هم چنان ادامه داش��ت. احمد با 
ترس و لرزهای توصیف ناپذیر به مردان وحشی 
که سرهای زخمی ها را از زمین بلند می کردند 
و با خنده های وحش��تناک سرهای ش��ان را با 
برچه های تفنگ می بریدند، می دید. صداهای 
ناله و التماس ها که چون عدد اعشاریه متوالی 
ادامه دار بود؛ ش��نیده می شد. احمد با همان 
ترس و لرزش می خواست سینه خیز از صحنه 

بگریزد. اما دس��تی از پاه��ای او گرفت. ترس 
ت��وان فریاد زدن را از او س��تانده بود و مرگ 

لحظه لحظه به او نزدیک تر می شد.
دست پسرکی بود در  هفت سالگی، او آرام 
و ب��ا گریه و در حالت زمزم��ه می گفت: »مرا 
بب��ر، تو را خدا مرا بب��ر .« یکی از مردان نقاب 
پوش به آن ها اشاره کرد و به سمت آنان آمد. 
مرد نقاب پوش با لهج��ه خاص گفت: »کافر! 

بکشین، اهلل اکبر! «
احمد با س��رعت غیرقابل ب��اور پایش را از 
دست پس��رک آزاد کرد و به سمت زیر زمین 
دوی��د. هم زمان صدای رگبار ش��نیده ش��د و 
چش��مان احمد سیاهی رفت و پرده سیاه، راه 

زینه زیر زمینی را بر او پوشاند.
بوی تیز الکل به مش��ام احمد می رس��ید. 
صدای ظری��ف زنانه و زمخت مردان به گوش 
می رسید و در این هیاهو احمد چشمش را باز 
ک��رد. او خود را در بس��تر چپرکت یافت. دور 
چپرکتش پدر، داوود و مادرش بود. در اطراف 
دیگ��ر چپرکت های س��فید، ک��ه مریض های 
خون آل��ود در آن ه��ا خوابیده بودن��د، وجود 
داشت. دور و بر چپرکت ها زنان و مردان حضور 
داشتند. خانم ها و مردان سفید پوش نیز مدام 
در ح��ال رفت و آمد بودن��د و به آویخته های 

جای سیروم و مریضان سر می زدند.
احمد می خواس��ت بلند شود  اما نتوانست. 
دستی به شلوارش زد. اشک در چشمان احمد 
دوید. احمد به چش��مان پدر و مادرش نگاهی 
انداخت. او دید، که والدینش با چش��مان تر به 
او می نگرند. آن��گاه احمد به داوود دید. داوود 
چش��مان اش��ک آلودش را از او دزدید و پشت 

به او کرد.
احمد نگاه��ی به پایین تن��ه اش کرد و به 
پاهای بریده اش دید و این بار اش��کانش چون 
س��یل س��رازیر ش��د. هق هق گری��ه مادرش 
برخاست، پدر فقط سرش را پایین کرد. احمد 
به داوود دید، داوود پش��تش به احمد بود، از 
دو طرف س��رش گرفته بود و از ش��دت گریه 

شانه هایش می لرزید.
احمد به پکه س��قفی اتاق شفاخانه چشم 
دوخت و چشمانش را بست و با خود می گفت: 
»ای��ن یک خواب ترس��ناک اس��ت، این یک 

کابوس است و این واقعیت ندارد.«



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره ششم
سنبله 1396

نور اَ باسکین اشک تی)1( اِلبِت اشکتی نور
دوشتو موسی مست اولوپ گېچتی نور)2(

چون موس��ی به وعده گاه آمد و پ��روردگار با وی 
سخن گفت، موسی گفت: خویش را به من بنمای، 
تا تراببینم، پ��روردگار گفت: تو هرگز مرا دیده نمی 
توانی؛ به این کوه نظر کن!؛ هرگاه کوه برجای خود 
استوار ماند؛ آن گاه تو هم مرا می توانی ببینی؛ چون 
نور پروردگار برکوه متجلّی گشت، کوه از هم پاشید و 

موسی از هیبت آن بی هوش شد.
و این بیت زیر تمثیل کننده آن واقعه است:

سخت تر از کوه چیست، چون که به توبنگریست
زنده شد از عشق زیست، شهره شد اندر زمان

ترجمه: چون حضرت موسی وعده گاه گه کېلدی و 
تېنگری تعالی اوبیلن س��وزلش دی، موسی دیدی: 
اوزینگ نی مینگه کورس��ت؛ تامین سنی کورایین. 
تینگری تعالی دیدی: سین هیچ قچان مېنی کورال 
مه یسن؛ چون اهلل تعالی نینگ نوری تاققه متجلّی 
بولدی، تاغ او پیریلدی و موس��ی قورقیب اوزی دن 
کېتدی و بی هوش بولدی و بوقویی ده گی بیت اُول 

صحنه نی تمثیل اېتکن.
بی��ت: تاغ دن قّتیق راق نیمه دور؛ چون که س��ېن 

گه باقتی
عش��ق دن تیریلدی ویشه دی، و عشق برکتی دن 

جهان گه مشهوربولدی
ترجمه ترکی:

1- اوز دیلیندن ایری کالموش کیمسه یر
2- اوز لسان، اوز نغمه بیلمیش کن سوسر
3- سولدوُکل، باغ لرپریشان، باغ بوزوک

4- سوستو بلبل، اینله ییش بیتمیش اوزیک
شعر مثنوی:

1- هرکه او از هم زبانی شد جدا
2- بی زبان شد؛ گرچه دارد صد نوا

3- چون که گل رفت و گلستان درگذشت
4- نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت

هم زبان: دو نفر که به یک زبان سخن می گویند و 
به طور مجاز به معنای آن است که مقصود یکدیگر 

را بفهمند.
نوا: یک��ی از دوازده پردۀ موس��یقی، به طور مطلق 

آهنگ و آواز.
این دو بیت مؤید معنای بیت پیش��ین و معنای آن 

واضح است.
ترجمۀ ترکی: جمله معشوق تور ِد عاشق اورتوسو

جان لی جانان دور ِو عاشق تور اولو
توضیح: اگر پرده را به معنای آن پارچه ای که بر در 
می آویزند بگیریم؛ معنی چنین می شود که عاشق 
همچون پرده است که از خود جنبش و حرکتی ندارد 
و آن گاه می جنبد که باد یا دس��ت آن را بجنباند، 
هم چنین عاش��ق از خود چیزی ندارد و هرچه از او 
ظهور می کند، کارکرد معشوق است و اگر فرض کند 
که پرده به معنای مطلق حجابست؛ در آن صورت، 
مطل��وب این خواهد بود که عاش��ق حجاب ظهور 
معشوق اس��ت، به نحو تمام و کمال؛ زیرا عشق در 
عاشق به تناسب ظرفیت وجود او، جلوه گر می شود، 
بدین جهت میزان جلوه عشق در عاشق ها، مختلف 
اس��ت؛ چنان که بعضی را مانن��د دریا در هیجان و 
طغیان می آورد و بعضی را به ظاهر آرامش می دهد 
و در خود فرو می برد. یکی را گریس��تن می آموزد و 
دیگری را چون موالنا سرمست و سرخوش می کند.

ترجمه به زبان اوزبیکی:
1- هرکیم که او، بیرتیل لیک دین ایریلدی

2- تیلی یوق بولدی، اگرچه اونی س��ېس و نواسی 
بار

3- چون که گل کېتدی، گلستان سولدی
4- اون دن کېین بلبل س��ه یره شینی اېشیت مه 

یسن
بیرتیل لیک: ایّکی کیشی که بیرتیل گه سوزله شه 
دی لر؛ مجاز شکل ده معناسی بودورکه بیری بیری 

نی یورگ لرینی سوز لری نی بیلسه لر.

بی تیل بولماق: کنایه شکلی گه، ایم و سېم بولماغ.
نوا،سېس: موس��یقی نینگ اون ایکی پرده سی دن 

بیرته سی دور، مطلق شکلی گه، آهنگ و سېس.
ب��و ایّکی ته بیت آلدینکی بیت نی معناس��ی دور و 

اوبیت نی واضح اېته دی.
توضیح: اگر پرده نی اُول تکه که اېشیک نی یانی ده 
آسیله دی، بیلسگ اونینگ معناسی بودورکیم، عاشق 
پرده گه اوخشه یدی که اوزی اوزی دن قیمیرله مه 
یدی؛ بلکه او پیت قیمیرله یدی که یېل اون گه اېّسه 
یا قول بیلن قیمیر لتس��ه لر. شونده ی عاشق اوزی 
دن هیچ نرسه سی یوق، هرنرسه که اون دن کورینه 

دی، سیوگی سی نینگ کرشمه سی دور.
و اگر پرده مطلق حجاب بولسه، او حالت ده مقصد 
بو دور که عاشق سېوگلی ظهوری نی حجابی دور، 
کمال وتمام درجه ده. بونینگ اوچون که س��یوگی 
)عشق( هرعاش��ق نی ظرفیتی اندازه سی گه برابر، 
جلوه اېته دی؛ بوس��بب دن عش��ق نی جلوه سی 
هرعاشق ده جدا اندازه ده دور؛ اونده ی که بیرعاشق 
نی، عشق، دریا دېک توفلنگ گه ساله دی و بعضی 
بیرته سی نی ظاهر شکل ده آرام اېته دی و اوزی گه 
چومدی��ره دی بیرته گه ییغله ماغ نی اورگته دی. و 

باشقه نی موالنا گه اوخشه گن سرمست اېته دی.
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