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بی سرپناهی؛ 
نقض حق 

اسکان بشری

بی خانمانی یا بی سرپناهی پدیدهای تازه در دنیای امروز نیست، بلکه قدمتی 
به تاریخ زندگی جمعی بشری دارد. اما در جهان امروز موضوع بی سرپناهی فاجعه 
بزرگی است که هم کشورهای توسعه یافته و هم جهان سوم با آن روبه رویند. نشر 
اعالمیه ها و نشســت های متعدد حقوق بشــری درباره این مشکل دوامدار اشاره 
آشــکار به گســتردگی و شدت نقض یکی از حقوق اساســی انسان، یعنی »حق 
مســکن« دارد. بر بنیاد  یکی از آمارهای نشر شــده در جهان امروز کم از کم یک 
میلیارد و 200 میلیون نفر در سراســر دنیا در تأمین حداقل نیازهای اولیه نظیر 
مســکن، خوراک، پوشاک و حتی آب برای زنده ماندن ناکام اند. توجه به این آمار 
می تواند وخامت وضعیت حقوق بشری از جمله برخورداری از نیازمندی های اولیه 

زندگی، به خصوص  حق مسکن  را در جامعه و کشور خود ما نیز شامل شود. 
سال هاي طوالني اســت که جنگ، خشونت و ناامني دست در گریبان مردم 
ما داشته است و اکنون نیز هر روز حادثه هاي پرشماری از جنگ، انتحار، انفجار، 
قتل و ویراني در گوشه و کنار کشوراتفاق مي افتد که افزون بر گرفتن قربانی های 
بی شــمار، برچگونگی حکومت داری ووضعیت زندگی را بر شهروندان کشور تلخ و 
ناگوار ســاخته و در بسیاری از موارد آنان را از برخورداری و تأمین نیازمندی  های 
اولیه زیستن، به خصوص  حق مسکن  محروم کرده است. در شرایط کنونی یکی از 
چالش های اساسی حکومت و جامعه ما وجود شمار زیادی از هموطنان بی سرپناه 
 یا بیجاشــدگان در داخل و خارج کشــور متأثر از دوام بحران و جنگ ـ به  عنوان 

یکی از عوامل ـ است.
بر بنیاد گزارش های سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل 
افزایش بي جا شدگان داخلي در کشور نگران کننده خوانده شده است. گزارش های 
نشرشده در این باره حاکی از آن است که فقط بیجاشدگان داخلی با و جود تعهدها 
و وعده های داده شــده از ســوی حکومت، هنوز از نبود سرپناه، غذا، آب، خدمات 
صحي و فرصت هاي تحصیلي و شغلي رنج مي برند و بسا که همه روزه با تهدیدهای 

نگران کننده تری روبه رویند. 
از آنجایی که روز جهانی اســکان بشری در ســال 20۱۷ با عنوان »پالیسی 
خانه ســازی: خانه های قابل اســتطاعت« نام گذاری شده اســت و از جانب دیگر 
بکاربردن این عنوان دقیقاً در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار قرار دارد، انتظار 
برده می شــود که کوشش های جهانی در زمینه رفع بی ســرپناهی ـ که متأثر از 
عوامل مختلف طبیعی و انســانی اندـ برای پایان دادن  یا کاهش آالم آن به نتایج 
ملموس و عینی منتهی شــود. هم چنین توقع جدی و قاطع از دولت افغانستان 
نیز برده می شود که در زمینه تحقق و تأمین مجموع تعهدات و وعده های حقوق 
بشــری، به ویژه تأمین  حق مســکن  گام های مؤثری را بر دارد. البته کاماًل روشن 
اســت که حل چالشــی بدین گســتردگی و عمق یک روند طوالنی و دوامدار را 

می طلبد. 
همانگونه که گفته شد یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری پدیده بی سرپناهی، 
بروز جنگ های دوامدار و خشــونت های روبه افزایش است. بنابر این موفقیت در 
زدودن پدیده بی ســرپناهی آن اســت که افزون بر تمرکز در برنامه ریزی دقیق 
و جامع و اجرایی شــدن آن، توجه در پایان بخشــیدن به جنگ های خانمانسوز 
و مبارزه قاطع با تروریســم و خشــونت و تأمین صلح پایدار دارای حائز اهمیت 
اساسی بوده و بایستی در اولویت قرار گیرد. چنانچه در کنوانسیون جنیوا مربوط 
به بیجا شــدگان یادآوری شده اســت که این توجه باید به گونۀ  خاص در زمینۀ 
کمک های بشردوستانه صورت گیرد. حقوق بشردوستانه نیز حکم می کند که در 
مرحلۀ اول به ســرپناه و غذای قربانیاِن جنگ های داخلی و منازعاِت بین المللی 
توجه صورت گیرد. در مرحله بعد، این کمک ها، سیستِم احیای مجدد و برگشت 
دوبارۀ بیجاشــدگان به محالِت اصلی شان است. از آنجایی که پدیده بی سرپناهی 
هموطنان در داخل و خارج کشــور، مســئله فراگیر و دامنه دار بوده اســت که 
وضعیت عمومی را متأثر کرده است، از اولویت هایی شمرده می شود که در لیست 
مسئولیت های ملی و تعهدهای حقوق بشری دولت افغانستان قرار دارد و برای آن 

بایستی اقدام های اساسی و جدی شود.

مدیر مسؤول
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بې کوري يا بې رسپنايي په نوې نړۍ کې نوې پديده نه ده، بلکې د برش د جمعي ژوند 

د تاريخ هومره زړه ده؛ خو نن ورځ په نړۍ کې د بې رسپنايي موضوع لويه فاجعه ده، چې 

هم پرمختليل او هم د درېيمې نړۍ هيوادونه وررسه مخامخ دي. د دې دوامدارې ستونزې 

په اړه ډېر شــمېر حقوق برشي ناستې او د اعالميو خپرول، د انسان د اسايس حق؛ يعنې 

»د استوګنځي حق« د نقض پراختيا او شدت ښکاره کوي. د خپرو شويو شمېرو پر بنسټ 

د نن ورځې په نړۍ کې کابو يو ميليارد او 2۰۰ ميليونه کسان کم تر کمه لومړنيو اړتياوو، 

لکه د استوګنځي، خواړو، کاليو او حتا د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ابو په تامني کې ناکام 

دي. دې شمېرو ته په کتو کوالی شو د حقوق برشي وضعيت ترينګلتيا او د ژوند د لومړنيو 

اړتياوو پوره کول، په ځانګړي ډول »د استوګنځي حق« ته د رسېدو وضعيت په ټولنه او زموږ 

په خپل هيواد کې وسنجوو.

ډېر کلونه کيږي چې جګړې، تاوتريخوايل او نامنۍ زموږ د خلکو ګريوان ته الس اچولی 

او اوس هــم هــره ورځ  جګړې، انتحار، چاودنې، وژنې او ويجاړۍ د هيواد په بېالبېلو برخو 

کې پېښــيږي، چې له بې شــمېره قربانيو رسه رسه يې د حکومت دارۍ پر څرنګوايل اغېز 

کــړی، د هيوادوالــو ژوند يې تريخ کړی او خراب کړی دی، ډېــر هيوادوال يې د ژوند د له 

لومړنيو اړتياوو، په ځانګړي ډول »د اســتوګنځي حق« څخه محروم کړي دي. په اوســنيو 

رشايطو کې د حکومت او زموږ د ټولنې یوه بنسټي ننګونه په کور د ننه او بهر د ډېر شمېر 

هيوادوالو د بې ځايه کېدو يا بې رسپناهۍ له امله ده، چې د بحران او جګړې دوام اغېزمن 

کړي دي.

د بښــنې د نړيوال ســازمان په شمول د حقوق برشي ســازمانونو د رپوټونو پر بنسټ، 

په هيواد کې د بې ځايه شــويو وګړو زياتوالی اندېښــمنوونکی دی. په دې اړه خپاره شوي 

رپوټونه وايي چې يواځې داخيل بې ځايه شوي، د حکومت له خوا د ژمنو او وعدو رسه رسه، 

ال هم د رسپناه، خوړو، اوبو، روغتيايي خدمتونو او د زده کړو او کار د فرصتونو له نشتوايل 

کړيږي، او هره ورځ له ال ډېرو اندېښمنوونکو تهديدونو رسه مخامخ دي.

لکــه څنګه چې د برش د اســتوګنې نړيوالــه ورځ په 2۰17 کال کــې »د کور جوړونې 

پاليــي: د وس وړ کورونه« تر رسليک النــدې ملانځل کیږي او له بل پلوه د دې رسليک 

کارول په دقيق ډول د پاييدونکې پراختيا د موخو د تحقق رسه سمون خوري، مته کيږي 

چې د بې رسپنايي د له منځه وړلو په برخه کې نړيوال کوښښونه- چې له بېالبېلو طبيعي 

او انساين عواملو څخه اغېزمن دي- د بې رسپنايي د ختمولو او کړاو د کمولو لپاره ښکاره 

او ملموسو پايلو ته ورسيږي؛ همدا راز د افغانستان له دولته هم جدي او پرېکنده هيله دا 

ده چــې د خپلو ټولو تعهداتو او وعدو د تحقــق او تامني په برخه کې، په ځانګړي ډول »د 

اســتوګنځي حق« د تامني په برخه کې اغېزمن ګامونه واخيل. البته ښکاره ده چې دومره 

پراخه او ژوره ستونزه هوارول يوه اوږده او دوامداره پروسه ده.

لکه څنګه چې وويل شــول، د بې رسپنايي د پديدې له غټو الملونو څخه پرله پســې 

جګړه او مخ په زياتېدو تاوتريخوايل هم مهم الملونه دي؛ پر همدې بنسټ، د بې رسپنايي 

د پديدې د ځپلو اړوند برياليتوب په دې کې دی چې د دقيق پروګرام جوړولو او پيل کولو 

تر څنګ، د ويجاړوونکو جګړو پای ته رسولو ته هم پام ويش او په دې برخه کې له تروريزم 

او تاوتريخــوايل رسه مبارزه او د پاييدونکې ســولې تامني هم بنســټي اهميت لري، چې 

بايد لومړيتوب ورکړل يش. لکه څنګه چې د جنيوا په کنوانســيون کې د بې ځايه شــويو 

يادونه شوې ده، دغه پاملرنه بايد په ځاګړي ډول د برشدوستانه مرستو په برخه کې ويش. 

برشدوستانه حقونه هم حکم کوي چې بايد په لومړي پړاو کې د کورنيو جګړو او بني املليل 

شــخړو د قربانيانو رسپناه او خوړو ته پام ويش، په ورپســې پړاو کــې د بيا رغونې او خپلو 

ســيمو او کليو ته د بې ځايه شويو د بيا ستنېدو د سيستم په برخه کې مرسته کیږي. لکه 

څنګه چې په کور د ننه او بهر د هيوادوالو د بې رسپنايي پديده يوه پراخه مساله ده، چې 

عمومي وضعيت يې اغېزمن کړی دی، له هغو لومړيتوبونو شمېرل کیږي چې د افغانستان 

د دولت د ميل مســؤوليتونو او حقوق برشي ژمنو په ليســت کې ځای لري او د هغې لپاره 

بايد بنسټي او جدي اقدامات ويش.

مسؤول مدیر

بې رسپنايي؛ 
د برش 
د استوګنې 
د حق نقض
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این در حالی است که روز دوم اکتبر مصادف 
است با روز جهانی اسکان بشری. سازمان ملل 
متحد همواره از این روز به عنوان حق داشتن 
اسکان بشری تجلیل می کند. هدف از تجلیل 
این روز دسترســی همه انســان ها به سرپناه 

رابعه ۴۶ ساله یکی از آوارگانی است که دوسال پیش از جنگ کندز فرار کرده و با خانواده به کابل آمده است. 
او در یک سرپناه خودساخته گلی در حاشیه جنوب شرقی کابل زندگی می کند. خانه ای که خانواده رابعه ساخته، 
بسیار ابتدایی، سرد و نمناک است. این خانه نه محافظ گرمای تابستان است و نه هم سرمای زمستان. رابعه می گوید 

چاره ای جز زندگی در این خانه را ندارد: »از این که با کودکانم در روی سرک بخوابیم خوب تر است.«
سقف این سرپناه با ترپالی که از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد کمک شده، پوشانیده شده 
است. در این سرپناه نه از آشپزخانه خبری است و نه هم از بهداشت. خانواده هفت نفری رابعه در یک اتاق می خوابند. 
همین اتاق هم نشیمن است و هم در آن آشپزی می کنند. رابعه از زندگی در این سرپناه می گوید: در زمستان اطفالم 

مریض می شوند. این جا بسیار سرد است. در تابستان هم بسیار گرم می شود. اما چاره نداریم، کجا برویم؟«
رابعه تنها خانواده آواره از جنگ نیست که از اسکان بشری مناسب محروم است. در حال حاضر هزاران خانواده 

برگشت کننده از کشورهای همسایه و آوارگان جنگ با چنین سرنوشتی روبه رویند. 

افغانستان با کمبود 
یک و نیم میلیون مسکن روبه رو است
حسین سیرت

اساســی در شهرها و روستاهاست. هدف دیگر 
تجلیل از این روز، نشــان دادن قدرت، توانایی 
و مسؤولیت بشر برای شــکل دهی و مدیریت 

شهرها به منظور زندگی بهتر است. 
روز جهانی اســکان بشری در سال 20۱۷ 

زیر عنوان »پالیسی خانه سازی: خانه های قابل 
استطاعت« تجلیل می شود. سازمان ملل متحد 
همه ساله از روز جهانی اسکان بشری با موضوع 
جدیــد تجلیل می کند و هــدف آن گنجاندن 
برنامه های پایدار و درازمدت برای فراهم کردن 
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مکان زیســت همه انسان هاســت. دسترسی 
بــه خدمات، فضا و محیــط صحی به خصوص 
مکان مناســب برای کــودکان، جوانان، زنان، 
کهن ســاالن و افراد دارای معلولیت مســایلی 
اســت که همه ســاله در رابطه با خانه سازی و 

اسکان بشری مطرح می شود. 
موضوع هــای دیگری که ملــل متحد در 
ساخت خانه ها و اسکان بشری روی آن تأکید 
دارد، دسترســی به انرژی و شبکه های حمل 
و نقل بیرون و داخل شــهری اســت. بهبود و 
نوســازی فضای ســبز مناطق مسکونی معیار 
دیگری اســت که ســازمان ملل متحد برای 
خانه سازی تعیین کرده و هم چنین تأکید شده 
است که اسکان بشــری باید دارای آب پاک و 
نوشیدنی باشــد. فضای صحی و پاک خانه ها 
و دسترســی به کار نیز مســایلی است که در 
ساخت و ســاز خانه ها به آن بایــد اهمیت داده 

شود. 
بهبود وضعیت محالت مسکونی پرجمعیت، 
غیر پالنی و به شدت آلوده نیز بخشی از نیازهای 
اسکان بشری است. ملل متحد هم چنین تأکید 
دارد که مناطق شهرنشین باید دارای سیستم 

معیاری جمع آوری زباله باشد. 

وضعیت مسکن در افغانستان 
براســاس آمار وزارت شهرسازی و مسکن، 

روز جهانی اسکان بشری در سال ۲۰۱۷ زیر عنوان »پالیسی خانه سازی: 
خانه های قابل استطاعت« تجلیل می شود. سازمان ملل متحد همه ساله از 
روز جهانی اسکان بشری با موضوع جدید تجلیل می کند و هدف آن گنجاندن 
برنامه های پایدار و درازمدت برای فراهم کردن مکان زیست همه انسان هاست. 
دسترسی به خدمات، فضا و محیط صحی به خصوص مکان مناسب برای 
کودکان، جوانان، زنان، کهن ساالن و افراد دارای معلولیت مسایلی است که 
همه ساله در رابطه با خانه سازی و اسکان بشری مطرح می شود. 

افغانســتان در حال حاضر به یک و نیم میلیون 
مســکن نیــاز دارد. مقام هــای در این وزارت 
می گوینــد عالوه بر ایــن نیازمندی کنونی به 
مسکن، افغانستان همه ساله به بیش از ۴2 هزار 
مسکن نیاز دارد به این معنی که همه ساله باید 
۴2 هزار مسکن برای متقاضیان جدید ساخته 

شود. 
نیلوفر لنگر، ســخنگوی وزارت شهرسازی 
و مســکن می گوید، این وزارت برنامه جدیدی 
را زیر عنوان »برنامه ملی مســکن« آغاز کرده 
است. این برنامه در سطح بزرگتر نیازمندی های 
مسکن در تمام والیات را پوشش می دهد. خانم 
لنگر گفت: »براساس این برنامه در تمام والیات 
افغانستان سروی و مطالعات صورت می گیرد. 
مطالعــات اقتصادی، اجتماعــی، نیازمندی ها 
و مدل های مســکن که این مطالعات به پایان 

رسیده است.«
وزارت  ســخنگوی  اظهــارات  براســاس 
شهرســازی، در حال حاضــر مرحله تطبیق 
برنامه ملی مسکن آغاز شده چنانچه با استفاده 
از برنامه هــای دولت، نهادهای حامی و بودجه 
مردم، کار مسکن ســازی »قابل استطاعت« در 
مناطق مختلف آغاز می شود. اما به گفته خانم 
لنگر این برنامه درازمدت اســت و ســال های 

زیادی را در بر خواهد گرفت. 

مسکن برای بی جاشدگان 
برنامه دیگر وزارت شهرسازی ساخت مسکن 
برای بی جاشدگان جنگ و بالیای طبیعی است. 
در حال حاضر چهار پروژه مسکن ســازی برای 
بی جاشــدگانی که با قالین بافی آشنایی دارند، 
آغاز شــده است. در حال حاضر کار این عملی 
این پروژه های در چهار والیت )حیرتان در بلخ، 
بهســود در ننگرهار، شکردره در کابل و دشت 

ارچی در والیت کندز( جریان دارد.
این شــهرک ها طوری ساخته می شوند که 
مکان های مناسب برای قالین بافی داشته باشند 
و ســاکنان آن که همه با صنعــت قالین بافی 
آشنایی دارند بتوانند از همین راه امرار معاش 
کنند. در این شهرک ها، کاریابی و تولید مدنظر 
گرفته شده است. این در حالی است که پیش 
از این دولت افغانســتان برای بی جاشدگان و 
حاشیه های  در  برگشت کنندگان شهرک هایی 

دوردست شهرها می ساختند. 
ســاکنان این شهرک ها به امکانات رفاهی، 
مکتب، شــفاخانه و کار دسترسی نداشتند به 
همین دلیل برخی از این شــهرک ها متروک 
شده و ســاکنان آن یا دوباره مهاجر شده اند یا 

در مناطق دیگری زندگی می کنند.
اقدام دیگر حکومت افغانســتان، دو پروژه 
خانه ســازی بزرگ است که کشورهای چین و 
قطر برای ســاخت آن ها کمک خواهند کرد. 
قرار است به زودی سنگ تهداب یک هزار واحد 
مســکونی در کابل گذاشته شــود. این پروژه 
توسط قطر تمویل می شــود. خانم لنگر گفت 
قرار است کار ســاخت ۱۴00 واحد مسکونی 
دیگر نیز در آینده آغاز شــود. چین نیز تعهد 
کرده اســت که یک پروژه بزرگ خانه سازی را 
که قرار اســت ۱0000 اپارتمان داشته باشد 

تمویل مالی کند.
سخنگوی وزارت شهرسازی گفت که پس 
از این قرار نیســت افغانســتان برای برگشت 
کنندگان، بی جا شــدگان یا ســایر متقاضیان 
مسکن، سرپناه بسازد. بلکه به گفته او هرپروژه 
مسکن ســازی در ابتدا زیربناسازی می شود تا 
مردم به ســرک، مکتب، مراکــز صحی و کار 

دسترسی داشته باشند.

معیارهای اسکان بشری 
اســکان بشری یا ساخت و ســاز در شهرها 
طوری اســت کــه در آن مســایل مهم مورد 
نیــاز مانند انکشــاف اقتصــادی- اجتماعی و 
حکومــت داری خوب مدنظر گرفته شــود. اما 
شهرها در افغانستان بیشتر به صورت نامنظم 
ساخته و مســایل رفاهی در آن در نظر گرفته 

نشده است. 
وزارت شهرســازی، شهرداری کابل و اداره 
اسکان بشــری ســازمان ملل متحد در سال 
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20۱۵ گزارش مشــترکی را نشــر کردند که 
افغانستان  نشــاندهنده وضعیت مســکن در 
است. براســاس این گزارش ساختار جمعیتی 
افغانســتان طوری اســت که از نظــر زندگی 
شهری و روستایی متوازن است. بدین معنا که 
۶۹ درصد جمعیت در شهرها زندگی می کنند 
و بقیه در روســتاها. تنها شهر کابل ۴۱ درصد 
جمعیت افغانستان را در خود جای داده است. 
از نظر متراکم بودن شهرها، افغانستان مشکلی 
ندارد زیرا جمعیت این کشــور در شهر هرات 
در غرب افغانســتان، مزار شــریف در شمال، 
جالل آباد در جنوب شرق و قندهار در جنوب 

افغانستان پراکنده اند. 

برگشــت  و  داخلی  بی جاشــدگان 
کنندگان 

براســاس آمار دولت، از ســال 2002 به 
این ســو بیش از پنج و نیم میلیــون مهاجر از 
کشــورهای ایران، پاکستان و سایر کشورها به 
برگشت کنندگان در  بیشتر  برگشته اند.  کشور 
شــهرها جابه جا شده اند ولی هنوز آمار دقیقی 
از درصدی جابه جا شــدن برگشت کنندگان در 
شــهرها وجود ندارد. اما تخمین زده می شــود 
که ۴۹ درصد برگشــت کنندگان بجای رفتن 
به روستاهای شان ترجیح داده اند تا در شهرها 

مسکن گزین شوند. 
و  داخلــی  بی جاشــدگان  جابه جا شــدن 
برگشت کنندگان سبب زاغه نشینی در شهرها 
شده است. وضعیت اقتصادی ضعیف سبب شده 
اســت تا این دسته  از شهروندان افغانستان در 
اطراف شــهرهای بزرگ افغانستان زاغه نشینی 
اختیــار کننــد. هرچنــد وزارت مهاجرین و 
عودت کنندگان در سال های گذشته با ساخت 
سرپناه در برخی از شهرهای افغانستان تالش 
کرد تا زمینه سرپناه برای اقشار آسیب پذیر را 
مهیا کند ولی برگشــت کنندگان به دلیل نبود 
خدمات رفاهی مانند آب آشــامیدنی، سرک، 
برق،  مکتب و مراکز صحی در این شــهرک ها، 
آن هــا را تــرک کردند و در نزدیکی شــهرها 

مسکن گزین شدند. 
بی جاشدگان داخلی نیز به شمار بی خانه ها 
در افغانســتان افزوده اســت. براســاس آمار 
حکومت، از ســال 20۱۴ به این ســو، بیش از 
۸00 هزار تــن در نتیجه جنگ و برخوردهای 
مســلحانه از روستاهای شــان بی جا شده و در 
شهرها مسکن گزین شده اند. مسکن گزینی در 
اطراف شهر و با ساختن خانه های گلین، بدون 
نقشه و فاقد خدمات اساسی شهری، زمینه را 
برای گســترش زاغه نشینی فراهم کرده است. 
ســاکنان این مناطق همواره از نبود ســرک، 

مکتب، شفاخانه و سایر خدمات رنج می برند. 

فقر و نابرابری جنسیتی
بی توجهی دولت افغانستان به اسکان بشری 
ســبب شده اســت تا فقر در جوامع شهری با 
گذشــت هــرروز افزایش یابد. براســاس آمار 
نهادهای دولتی، ســطح فقــر از ۳۶ درصد به 
حــدود ۴0 درصد در ســال های اخیر افزایش 
یافته اســت چنانچه بیش از یازده میلیون نفر 
در افغانستان در زیر خط فقر زندگی می کنند. 
برخی هــا فکر می کننــد که ترک روســتاها 
و زندگی در شــهرها، فقــر را از بین می برد و 
زمینــه زندگی مرفه و آرام در شــهرها فراهم 
می شود، در حالی که چنین نیست. نشان های 
برجسته فقر را می توان در اطراف و حتا مرکز 
کالن شهرهای افغانستان دید. خانواده هایی که 
با چنین تصوری از روستاها به شهرها مراجعه 
می کنند، با زندگی ســختی مواجه می گردند. 
روستانشینانی که با شیوه های تأمین معیشت 
در جوامع خودشان آشنا بودند، پس از آمدن به 
شهرها، درامد روستایی شان را از دست داده اند 
زیرا آن ها با شــیوه های کار و درامد در شهرها 

آشنا نیستند. 
نبود پالن ها و برنامه های مسکن گزینی یکی 
از دالیل نابرابری جنسیتی نیز به شمار می رود. 
زنــان و دخترانی که در مناطق فقیرنشــین و 
غیرپالنی زندگی می کنند از فرصت های برابر 
تعلیمی و دسترسی به صحت و سایر خدمات 
اجتماعی بهره مند نمی شوند. سطح آزار و اذیت 

زنان نیز در این مناطق بیشتر است. 
زنانی که در روســتاها دوشــادوش مردان 
در تأمین معیشــت خانواده ها سهم می گیرند 
پس از انتقال به شــهرها، فرصت مشارکت در 
فعالیت های اجتماعی-اقتصــادی را ندارند. به 
همین دلیل درصد بسیار اندکی از زنان قادرند 
تا پس از تغییر مکان، در شهرها صاحب کار و 

شغل شوند. 

رشد غیرپالنی شهرها
ساخت و ساز خانه های خودسر و غیرپالنی 
شــهری یکی از چالش های اسکان بشری در 
شانزده ســال اخیر اســت. چنین  خانه هایی 
در شــهرهای بزرگ افغانستان از جمله کابل، 
مزارشــریف، هرات و جالل آباد سبب گسترش 
ساحات غیرپالنی شهر شده است. ساکنان این 
خانه ها از خدمات اساســی مانند دسترسی به 
آب آشامیدنی پاک، حفظ الصحه، مواد اساسی 
خانه ســازی، فضای مناســب زندگی و امنیت 

مالکیت محرومند. 
براساس اظهارات مسؤوالن حکومتی، تنها 
در شــهر کابل حدود هفتاد درصد خانه ها به 
صورت خودســر و غیرپالنی ســاخته شده و 
رســاندن خدمات شــهری ماننــد آب، برق، 
انترنت و ســایر خدمات مدرن با دشواری هایی 

روبه رو است. معموالً ساکنان مناطق غیرپالنی 
از داشــتن پارک های تفریحی و دسترسی به 
مکتب و شــفاخانه محرومند و باید فاصله های 
زیادی را بپیمایند تا به این خدمات دسترسی 

پیدا کنند. 
درامد پاییــن و هزینه هنگفــت خانه در 
شــهرهای افغانستان سبب شده است تا مردم 
بیشــتر به ســاخت خانه های غیرمعیاری در 
ســاحات حاشیه ای شــهر اقدام کنند. کسانی 
که عواید پایین و متوسط دارند توانایی خرید 
خانه یا آپارتمان در شهرهای بزرگ افغانستان 
را ندارند بــه همین دلیل شــهرها به صورت 

غیرپالنی رشد کرده است. 
گزارش ها حاکی از آن است که حد اوسط 
نرخ یک ســاختمان در کابل در حدود ۶0 تا 
۸0 هزار دالر اســت در حالی که قدرت خرید 
مردم به مراتب پایین تر از آن است که بتوانند 
پول خرید خانه را مهیا کنند. این عامل سبب 
رشد غیرپالنی شهرها شــده و شهرنشینان را 
از دسترســی به خدمات اساسی محروم کرده 
اســت. چنانچه تنها ۱۴ درصد ساکنان شهری 
به آب آشــامیدنی مدیریت شــده یا خدمات 

شبکه آبرسانی دسترسی دارند. 
کمبود انــرژی برق معضل دیگر اســکان 
بشــری در افغانستان است. ســاکنان شهرها 
دسترســی بیشــتری به انــرژی دارند چنان 
براســاس این گزارش، در شــهرها ۹۸ درصد 
مــردم به صورت نوبتــی و غیرمنظم از انرژی 
برق برخوردارند در حالی که در فصل زمستان 
۹۹ درصد ســاکنان مناطق شهری از داشتن 
انرژی محروم اند. نبود انرژی کافی برای پخت 
و پز سبب شده تا شهرنشینان از مواد سوخت 
جامد مانند چوب، ذغال سنگ و یا زباله ها برای 
گرم کردن خانه ها و پخت و پز استفاده کنند که 

سبب آلودگی های شهری و محیطی می شود.
مدیریت زباله و فاضــالب چالش دیگری 
اســت که ســاکنان مناطق غیرپالنــی با آن 
تنها  برآوردهای دولتی،  براســاس  روبه رویند. 
شــهر کابل ســاالنه ۶00 هزار تن زباله تولید 
می کنــد. در صورتــی که زباله هــا به صورت 
درست جمع آوری نشــود، سبب انواع امراض 
می شــود و جاده ها بــه زباله دانی های بزرگ 
تبدیل می شوند. این وضعیت در حال حاضر در 
برخی از جاده های شــهر کابل، پایتخت کشور 
کاماًل محسوس است و شهرداری کابل در عمل 

توانایی جمع آوری و انتقال زباله را ندارد.
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سمینار معرفی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، روز دوشنبه 2۴ میزان ۱۳۹۶ 
بــرای حــدود ۱۵0 تن از اشــتراک کنندگان 
این سمینار  برگزار شــد. اشــتراک کنندگان 
زنــان و دخترانی بودند که در عرصه رهبری از 
طریق پروژه »پروموت« آموزش می بینند. این 
ســمینار توسط دفتر ساحوی کابل کمیسیون 
مستقل حقوق بشر برگزار شد. پیش از این نیز 
حدود ۴00 تن از دانشــجویان از دانشگاه های 
مختلف در چنین ســمینارهایی شرکت کرده 
و عماًل از دفتر ســاحوی کابــل بازدید کرده  و 
درباره فعالیت های کمیســیون مستقل حقوق 
بشــر آگاهی حاصل کرده اند. حدود ۸۸ درصد 
اشــتراک کنندگان در ایــن ســمینارها، زنان 

بوده اند. 
داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در افتتاحیه این سمینار 
سخنرانی کرد و بر اهمیت کمیسیون های ملی 
حقوق بشــر در کشــورها تأکید کرد. رییس 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت 
که همه انسان ها صرف به دلیل انسان بودن از 
حقوق بشری برخوردارند و هیچ کسی نمی تواند 

آن ها را از دسترسی به این حق باز دارد.  

سیمنار آشنایی با 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
حسین سیرت

رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان افزود که حقوق بشر حقوقی است که 
همه انسان ها بدون در نظرداشت نژاد، قومیت، 
جنسیت، مذهب، زبان و موقعیت جغرافیایی از 
آن ها برخوردار ند. براساس اظهارات خانم سمر، 
به  بین المللی مربوط  بسیاری کنوانسیون های 
حقوق بشر توســط دولت افغانستان پذیرفته 
شده اســت. او گفت، افغانستان به کنوانسیون 
منع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز الحاق کرده 
و مکلف است تا علیه تمام اشکال تبعیض علیه 
زنان مبارزه کند. داکتر سمر خطاب به دخترانی 
که در این ســمینار اشتراک کرده بودند گفت: 
»این کنوانســیون برای شما بسیار مهم است. 
شما می توانید برای تطبیق آن دادخواهی کنید 
زیرا این کنوانســیون زمینه دسترسی زنان به 

تمام حقوق شان را فراهم می کند.«

کمیســیون جزء ســاختار دولت اما 
مستقل است

رییس کمیســیون مســتقل حقوق بشر 
افغانستان گفت که به منظور تعمیم و حمایت 
بهتر از حقوق بشر، کشورها مکلف به تشکیل 
نهادهای ملی حقوق بشــر است. در حالی که 

این نهادها جزء ســاختار دولت اند؛ اما مستقل 
از حکومت فعالیت می کنند. خانم سمر گفت: 
»در صورتــی کمیســیون از طــرف حکومت 
ســاخته شــود نهاد ملی حقوق بشر نیست.« 
رییس کمیسیون مســتقل حقوق بشر افزود 
که کمیســیون های ملی حقوق بشــر به این 
معنا نیست که این کمیســیون ها ارزش های 
حقوق بشری را براساس خواست های کشورها 
تطبیق کنند بلکه این نهادها مکلف اند  با الهام 
از بعضی اصول بین المللی ارزش های مشترک 
و جهان شمول حقوق بشر را تعمیم دهند و از 

آن  حمایت کنند. 
براســاس اظهارات خانم سمر هر نهاد ملی 
حقوق بشــر باید براســاس اصولنامه پاریس 
تشکیل و فعالیت کند و استقاللیت این نهادها 
یکی از شرط های اصلی است. خانم سمر گفت 
که نهادهای ملی حقوق بشر تنها در محدوده 
کشــوری که در آن فعالیــت دارد به تعمیم، 
آموزش و دفــاع از حقوق بشــر می پردازد. او 
خاطرنشــان کرد که برخی ها از کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان توقع دارند تا در 
قبال نقض حقوق بشــر در میانمار اظهار نظر 
کند در حالی که کمیســیون تنها در محدوده 
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افغانستان می تواند به تعمیم، حمایت و نظارت 
بر حقوق بشر بپردازد. 

خانم ســمر با اشاره بر رتبه بندی نهادهای 
حقوق بشری گفت که نهادهای حقوق بشری 
دارای رتبه های A، B و C می باشــند. او گفت 
کمیسیون هایی که در عملکردهای شان تمام 
موارد اصولنامــه پاریس را در نظر می گیرد در 
رتبه بندی  اول یا A قرار دارند و کمیســیون 
مستقل حقوق بشر افغانســتان با نشان دادن 
توانایی هایــش در عرصه تعمیــم، حمایت و 
رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر توانسته 

است تا رتبه  A را از آن خود کند. 
بانو سمر تأکید کرد که کمیسیون مستقل 
حقوق بشر با حمایت از حقوق اساسی و بشری 
افغانستان توانسته  آسیب پذیرترین شهروندان 
در جامعــه جای پا باز کنــد و از اعتبار کافی 
برخوردار شود: »کمیسیون مستقل حقوق بشر 
نهادی است که در گوشه گوشه افغانستان مورد 
اعتماد بی پناه ترین افراد جامعه قرار گرفته است 
چون رسالت و مسئولیت ما ایجاب می کند که 
برای حقوق بشری افراد آسیب پذیر دادخواهی 
کنیــم.« اما او افــزود که دفــاع از حق افراد 
آســیب پذیر خواهی نخواهی بــا مخالفت افراد 
زورمند روبه رو می شــود ولی کمیسیون حاضر 
اســت  برای تحقق عدالت به دادخواهی هایش 

ادامه دهد. 

بودجه مستقل
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
با آن که در ساختار دولت فعالیت می کند ولی 
بودجه مســتقل دارد به این دلیل که فعالیت 
کمیسیون نســبت به ســایر نهادهای دولتی 
تفاوت دارد. خانم ســمر گفــت وقتی در یک 
والیت تلفات ملکی به وقوع می پیوندد، هیأت 
کمیسیون باید در اسرع وقت به محل برسد و 
بررسی اش را پیش از اینکه واقعه شکل سیاسی 
شــود، تکمیل کند. در صورتی که کمیسیون 
بودجه مستقل نداشــته باشد و منتظر بودجه 
دولتی بنشــیند ممکن اســت این بررسی ها 

آنگونه که نیاز است، انجام نشوند. 
خانم سمر از شرکت کنندگان این سمینار 
خواســت تا ارزش های حقوق بشــری را یاد 
بگیرند و این ارزش هــا را در جامعه و خانواده 
خود تعمیم دهند: »شــما نباید به مسایل قوم 
و قبیله و زبان و سمت اهمیت بدهید. شما که 
حاال با ارزش های حقوق بشــری آشنا شده اید 
بایــد این ارزش ها را به خانواده ها و جامعه تان 
انتقال دهید تا فرهنگ زندگی عاری از خشونت 

و زندگی صلح آمیز در جامعه نهادینه شود.«
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت 
که در افغانستان همواره از خواهری و برادری 
سخن گفته می شود، ارزش های حقوق بشری 

بر »برابری انســان ها« تأکید دارد. او گفت که 
برادری و خواهری باید توام با برابری باشد. 

لزوم بسیج عمومی برای حمایت از حقوق 
بشر

عبداالحد فرزام، رییس دفتر ساحوی کابل 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان در 
این سمینار گفت که در سال ۱۳۹۶ بیشترین 
برنامه های آموزشــی توســط این دفتر برگزار 
شده اســت، چنان که تاکنون نزدیک به ۴00 
تن از دانشجویان در سلسله برنامه های معرفی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر و مأموریت های 

آن شرکت کرده و آموزش دیده اند. 
آقای فرزام گفت که کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان پــس از وزارت های 
تحصیالت عالی و معارف بیشترین  برنامه های 
آموزشی را در سطح ملی دارد. فرزام تأکید کرد 
که هدف اصلی از برگزاری این ســمینار، بلند 
بردن ســطح دانش و آگاهی مردم، به خصوص 
نســل جــوان در بــاره کمیســیون، اهداف، 

صالحیت ها و جایگاه قانونی آن است. 
رییس دفتر ســاحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان با اشاره به صالحیت ها 
و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت 
کــه بعضی از برداشــت های نادرســت درباره 
کمیســیون وجود دارد مثاًل پنداشته می شود 
که کمیسیون مستقل حقوق بشر زیر مجموعه 
ســازمان ملل متحد است در حالی که چنین 
نیست. او افزود که به دلیل ناآگاهی از وظایف 
و صالحیت های کمیســیون، بعضــاً توقعات و 
خواست هایی از کمیسیون مطرح می شود که 
در متناسب با وظایف و صالحیت های این نهاد 

ملی نیست. 
آقــای عبداالحــد فــرزام خطــاب بــه 
اشتراک کنندگان این سمینار گفت:  »هدف اول 
ما آشنایی با کمیسیون است  که شما از اهداف 
و صالحیت هــای کمیســیون آگاهی حاصل 
کنید.  هدف دوم این اســت کــه با راه اندازی 
این برنامه ها تمام شــهروندان افغانستان برای 
سهم گیری در روند تأمین حقوق بشر در کشور 

بسیج شوند.«
رییس دفتر ســاحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان تأکید کرد که درد اصلی 
جامعه و تاریخ ما نقض حقوق بشــر اســت. او 
گفت، هر زمانی که مردم افغانســتان از حقوق 
بشری شــان آگاه شــوند و بــرای تأمین آن و 
حمایت از آن بسیج شوند، این دردها نیز التیام 

خواهند یافت. 
آقای فرزام گفت: »ما برای ســهم گیری در 
روند تأمین حقوق بشــر، اول می توانیم دانش 
و آگاهی های خود را به خانواده ها و سایر افراد 
جامعه انتقال بدهیم. راه دوم این اســت که از 
حقوق ســایر افراد جامعه حمایــت کنیم و با 

حمایت از حقوق بشــری مردم، راه را به سوی 
یک جامعه انســانی که همــه در صلح و رفاه 

زندگی کنند، هموار سازیم.«
آقای فرزام در پایان افزود: »مشارکت در امر 
توسعه حقوق بشر، افتخار آمیز ترین کار انسانی 
است و روزگاری خانواده ها، جامعه و تاریخ  به 
وجود مدافعان حقوق بشر افتخار خواهند کرد. 
امیدوارم همه باهم، برای رسیدن به جامعه ای 
تالش کنیم که در آن همه انسان های سرزمین 
ما از یک زندگی با کرامت برخوردار باشــند، از 
تمــام فرصت ها و امکانات و منابع ســهم برابر 

ببرند و در صلح وآرامش زندگی کنند.«
باز محمد آموزگار، آمر تعلیمات حقوق بشر 
دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان بر جهان شــمول بودن حقوق 
بشر تأکید کرد و گفت که وقتی شهروندان یک 
کشور از ارزش های بشــری حمایت می کنند 
آن هــا در واقع بــه شــهروندان جهانی  بد ل 
می شوند. وی ضمن ارائه تعریفی از حقوق بشر، 
اصول اساســی حقوق بشر و ویژگی های آن را 

به تفصیل بیان کرد.
محمد بالل صدیقی، سخنگوی کمیسیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان بــا ارائه 
یــک پریزنتیشــن درباره ســاختار، وظایف و 
صالحیت های کمیسیون معلومات داد. او گفت 
که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر 
مبنای توافقنامه بن، اصولنامه پاریس، ماده ۵۸ 
قانون اساسی و قانون تشکیل و صالحیت های 

کمیسیون تأسیس شده و فعالیت می کند. 
آقای صدیقی گفت، کمیســیون عالوه بر 
آموزش حقوق بشر در حمایت از حقوق بشری 
مردم افغانستان نقش به سزایی دارد چنان که 
قربانیانی که حقوق بشــری آن ها نقض شــده 
به دفاتر کمیســیون مراجعه می کنند و از این 

طریق حقوق انسانی  آن ها اعاده می شود. 
در اخیــر این برنامه دانشــجویانی که در 
سمینار شــرکت کرده بودند، ســوال هایی را 
مطرح کردند. رئیس دفتر ساحوی کمیسیون 
و سخنگوی کمیســیون به تمام پرسش های 
از  برخی  دادنــد.  پاســخ  اشــتراک کنندگان 
اشتراک کنندگان خواستار فعالیت رضاکارانه در 
دفاتر کمیســیون شدند و درباره کارآموزی در 

کمیسیون نیز آگاه شدند. 
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په ټول افغانستان کې پر ښځو تاوتریخوالی 

یوه څرګنده ټولنیزه ســتونزه ده، تر ماشــومانو 

وروســته ښــځې د تاوتریخوايل ډېرې قرباين 

دي او د تاوتریخوالو ډېری عاملین د شته ناوړو 

رســمونو، رواجونو او عرف له املــه نه مجازات 

کيږي.

پــر ښــځو تاوتریخوالی یواځې پــه کورنۍ 

کــې د کورنیو د غړیو له خوا نه رامنځته کیږي 

بلکې د ښــځو د ژوندانه په ټولــو ټولنیزو برخو 

کې لیدل کیږي، لکه د زده کړې په چاپېريال، 

الرو، بازارونو د تفریــح ځایونو د کار چاپیریال 

او داســې نورو ځايونو کې ښــځې له زورونو او 

تاوتريخوايل رسه مخ دي.

د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوايل د مخنيوي 

پــر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دې ناوړې 

پديدې د ریښــو پېژندنه د ځانګړي ارزښــت او 

اهمیت لرونکې ده.

نړیوالې ټولنې د ښځو د حقونو د تضمینولو 

او د بــرش حقونو د نــه جال کیدونکي عنرص په 

توګــه په دې برخه کې پراخې هلې ځلې کړې 

دي، چــې د بېالبېل کنوانســیونونو او پرېکړه 

ليکونو تصويب يې ښکارندويي کوي.

خو له دې ټولو اقداماتو رسه رسه بیا هم پر 

په هلمند کې د ښځو پر 

وړاندې تاوتریخوالی

تحقیقي رپوټ

د هلمند واليتي دفرت

ښــځو د برش حقونو په برخه کې ډېر مسايل او 

خنډونه شــته چې د بڼستیزو ګواښونو په توګه 

پراتــه دي او ال هم پــه دې برخه کې ډېرو هلو 

ځلو او کار ته اړتيا ليدل کيږي.

د نــړۍ پــه کچــه افغانســتان یو لــه هغو 

هیوادونو څخه شمېرل کیږي چې له ښځو رسه 

د تاوتریخوايل کچه پکې ډېره لوړه ده. ښــځو 

رسه د تاوتریخوايل کچه د هغو قضیو له مخې 

چې د شــکایت کونکو له خوا د 1396 کال له 

پیــل څخه د هلمند پــه والیتي دفرت کې ثبت 

شــوي د تاوتريخــوايل )37( قضیې او )126( 

پېښې رانغاړي.

له ټولو هغو ثبت شويو شکایتونو څخه چې 

د 1396 کال له پیل څخه د وږي مياشــتې تر 

20مــې نېټې ښــځو رسه د تاوتريخوايل اړوند 

ثبت شــوي دي )28( شــکایتونه د فزیکي او 

جســمي تاوتریخوايل دي، )3( پېښې جني 

تاوتریخوالی دی او )37( پېښــې یې لفظي او 

رواين تاوتریخوالی دی. همدارنګه )21( پېښې 

اقتصــادي تاوتریخوالی ثبت شــوی او پاتې ) 

37( پېښې ښځو رسه د تاوتريخوايل نور ډولونه 

دي.

فزیکي تاوتریخوالی:

د هلمند په والیتي دفرت کې ښــځو رسه د 

تاوتریخوايل ثبت شوې او مستند شوې قضیې 

ښــیي چې د تاوتريخوايل تــر ټولو بد او خراب 

ډول فزیکي او جســمي تاوتریخوالی دی، لکه 

وهل ټکول او يا هم وژل.

د هغــو شــمېرو لــه مخــې چــې ترالســه 

شــوې دي ښکاري چې د جســمي او فزیکي 

تاوتریخــوايل د )28( پېښــو لــه جملې څخه 

)18( پېښې  په بېالبېلو ډولونو د وهلو او ټکولو 

قضیې دي. 4 پېښې ټپي کیدل دي. 8 پېښې 

یــې اجباري کارکول دي او ) 1( شــکایت هم 

د ځان ســوځونې دی. همدارنګه په )1( پېښه 

کــې پس له وژلــو د بدن د غړي پــرې کول او 

وروســته بدرفت څاه تــه غورځــول.  او په )4( 

پېښــو کې فزيکي تاوتریخوالی د قتل ســبب 

شــوی دی. دا هغه قضیې دي چې د شخيص 

شــکایت کونکو لــه خوا د شــکایت فورمه ډکه 

شوې. )4( پېښــې د ښځو هغه وژنې دي چې 

چا يې په اړه کمیسیون ته شکایت نه دی کړی 

خو کمیسیون د دې قضیو د مستندولو لپاره د 

1396 کال پــه بهري کې خپل اقدامات تررسه 

کړي، چې ترالســه شــوي معلومات په الندې 
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ډول رشح کیږي.

د 1396 کال په جریان کې د ښځو قتلونه:

پــه هلمند واليت کې پــه 1396 کال کې 

د ښــځو د وژنو له ارزولو داســې ښــکاري چې 

نسبت تېر کال ته د ښځو وژنې دوه برابره زياتې 

شوې دي.

 د 1396 کال لــه پیــل څخــه د وږي د 

میاشــتې تر 20مې نیټــې د هلمند په والیتي 

دفرت کې د ښځو د وژنو نهه قضیې ثبت شوې 

دي، چــې له دې جملې څخه پينځه قضیې د 

هلمند واليتي دفرت له لوري مستند شوې دي 

او څلور قضیې د طالبانو د حاکمیت په سيمه 

کې واقع شوې دي. درې قضیې د صافیانو په 

سيمه کې، دوه قضیې په کارته لګان کې، يوه 

قضیه د کارېز په سيمه کې، يوه قضیه په بست 

کال کې، يوه قضیه د ښــار پــه مرکز کې او یوه 

قضیه د نادعيل ولســوالۍ د شــیرین جان په 

څلورالري کې پېښې شوې دي.

له دې نهو قضيو څخه دوه قضیې نامويس 

وژنې دي او شپږ قضیې د کورين تاوتریخوايل 

لــه امله، یــوه قضیه هم د جني تیــري او له 

هغې وروسته د وژلو ده.

د يادونې وړ ده چې د ښــځو د وژنو قضیې 

له شــک پرته تر هغه څه چې دلته ذکر شــوي 

 ډیــرې دي، مګــر د تاوتریخــوايل د قربانیانو 

نابــاوري، د امنیــت نه موجودیــت، د دولت د 

حاکمیت ضعف په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو 

کــې د عديل او قضایي اداراتو نشــتوالی او له 

بل پلوه د هلمند والیت په ولسوالیو او لرې پرتو 

سیمو کې د برش حقوقو د څارنې په برخه کې 

امنیتي محدودیتونــه، د خلکو نه پوهاوی او د 

دودونو او رواجونو فشــارونه د دې سبب شوي 

چې ښــځو رسه د تاوتريخــوايل ډېری قضيې 

پټې پاتې يش.  

د قتل په قضیو کې دعدالت تطبیق:

د هلمند والیتي دفرت څېړنې ښیي چې په 

مجموعي ډول په هلمند کې د ښــځو د وژنو د 

اوو قضیو څخــه د درې قضیو عاملین د دولت 

لخوا نیول شوي او د متهمینو دوسیې د موظف 

څارنوال تر تحقیق وروســته محکمې ته لیږل 

شــوي دي، د دوو تنو قضیې نهايي او د اعدام 

په حکم محکوم شــوي دي او د څلورو پېښــو 

عاملین تښتېديل دي چې د کشفي ارګانونو تر 

تعقيب الندې دي.

دا چې د طالبانو تر حاکمیت الندې سيمو 

کــې د تاوتريخوايل لــه عاملینو رسه څه چلند 

شوی دی په اړه يې معلومات يواځې همدومره 

دي چې عاملني يې نيول شوي دي.

جنيس تاوتريخوالی:

جنــي تاوتریخوالی یوه بله غټه ســتونزه 

ده چې هر کال ډېری ښــځې او نجونې د دې 

جنایت قرباين کیږي او په مختلفو طریقو رسه 

لکه جني تېــری، جني توهیــن او تحقیر 

او جنــي بې حرمتي، فحشــا تــه مجبورول، 

جني زورونې او داسی نور يې بېلګې دي.

له بــده مرغه چې د جنــي تاوتریخوايل 

ډېری پېښې د ننګ او غريت له کبله پټې پاتې 

کیږي او افشا کېدل یې عار ګڼل کیږي، خو بیا 

هم د 1396 کال په بهري کې په هلمند واليتي 

دفرت کې د جني تاوتریخوايل درې پېښــې 

ثبت شوې دي.

پــه هلمند کــې د جني تیري پیښــې د 

ډېــرې اندېښــنې وړ او خــورا زياتــې دي او د 

جني تیــري ډېری پېښــې د تاوتریخوايل د 

نورو ډولونــو د رامنځته کېدو المل هم ګرځي، 

چې ډېــری مهال يې د قرباين د مرګ ســبب 

کیږي.

د هلمند په واليتي دفرت کې د 1396 کال 

پــه بهري کې د جني آزارولو درې پېښــې، په 

زور رسه د جنین سقط کولولو يوه پېښه او دوه 

پېښــې هم له نورو رسه د خاونــد د نامرشوعو 

اړیکو درلودلو اړوند ده.

لفظي او رواين تاوتریخوالی: 

لفظــي او رواين تاوتریخوالی هم د ښــځو 

پر وړاندې ډېر زیــات موجود تاوتریخوالی دی 

چــی د تاوتریخــوايل په توګه ډېــره کمه توجه 

ورتــه کیږي. دغــه ډول تاوتریخوالی د قرباين 

شویو ښځو پر روح او رواين حالت باندې منفي 

تاثیرات لري. سپکول، پوچ الفاظ استعاملول او 

تهدیدول د دې ډول تاوتریخوايل بېلګې دي، 

چې کیدای يش د ښــځو پر حالت د هغوی پر 

روان، شخصیت او جسم باندې منفي تاثیرات 

ولري.

ښــځو رسه لفظــي او رواين تاوتریخوالــی 

کېــدای يش د کورنۍ په داخل کې او یاهم په 

عامــه ځایونو کې، د الرو پــر رس د آزار او آذیت 

په توګه رامنځته يش، چې ښځی له خطرناک 

حالت رسه مخامخ کوي.

د 1396 کال په بهــري کې په هلمند کې 

ښــځو رسه د لفظــي او رواين تاوتریخوايل 37 

پېښې د برشي حقوقو خپلواک کمیسیون رسه 

ثبت شــوې دي، خو اصــيل وضعيت او واقعي 

پېښــې تر دې ډېرې زياتې دي، ډېری ښځې 

د مختلفو دالیلو لــه مخې لفظي تاوتريخوايل 

زغمي او د هغه د افشا کولو څخه ډډه کوي. د 

لفظي او رواين تاوتريخوالو له افشا کولو څخه 

وېــره، دغه حالــت عادي ګڼل او یــا هم مالتړ 

کونکو ادارو ته نه الرسســی د دې باعث کیږي 

چې ډېری دغه پېښې پټې پاتې يش.

ژبنــي  او  رواين  د  ړوانــدې  پــر  د ښــځو 

تاوتریخــوايل پېښــې د روان کال په بهري کې 

31 پېښــې د ښــکنځلو، يوه پېښــه د هلک د 

نه درلودلو په خاطر توهینول، څلور پېښــې په 

مرګ رسه تهدیدول او يوه پېښه له کوره د شړلو 

ثبت شوې ده.

اقتصادي تاوتریخوالی:

اقتصــادي تاوتریخوالی هم په بېالبېلو بڼو 

رسه رامنځته کیــږي. د هلمند د والیتي د فرت 

ثبت شــوي ارقام داسې ښــیي چې د 1396 

کال لــه پیل څخه د وږي مياشــتې تر 20مې 

نیټې ښــځو رسه د اقتصادي تاوتريخوايل 21 

پېښې د هلمند په والیتي دفرت کې ثبت شوې 

دي. د دې پېښــو په منځ کــې ترټولو زیاتې د 

نفقی نه تامينول دي. يوه پېښه هم له کار څخه 

منع کول، اووه پېښــې د میــراث له حق څخه 

محرومېدل، دوه پېښې په شخيص اموالو کې د 

ترصف د حق نه دلودل، 11 پېښې هم د کور د 

له توکيو څخه د استفادې حق نه درلودل دي.

کلتوري او عنعنوي تاوتریخوالی 

د ښــځو پــر وړانــدې کلتــوري او عنعنوي 

تاوتریخوالی له نسل څخه بل نسل ته تسلسل 

لري او بالخره روا کار بلل کیږي. نارینه د ځان 

حق بــويل چې د خپلې کورنۍ ښــځی په هر 

ډول چې وغــواړي معامله کړي. لکه د کوژدې 

په نوم د نجونو خرڅول، په بدو ورکول، موخۍ 

)بدل( کــول، د کونډې رسه په زوره واده کول،  

په کم ســن کې ودول او يا هــم تعدد زوجات. 

دا ټــول غیــر قانــوين او غیر رشعــي چلندونه 

د نجونــو د کم عمر په بېالبېلــو کلونو یعنې د 

څو میاشــتني څخه نیولې بیا تر 12 کلنۍ او 

1۳ کلنــۍ پــورې دود دي او وړې نجونې ورته 

بيخي جایز او رسیدلې ښځې ښکاري. تر ټولو 

بده نکاح يا واده هغه وخت پيښــيږي چې پالر 

یا نیکه د ځان حق وګڼي چې خپل د يوولســو 

یا دولســو کالو عمر لرونکې لور یا ملسۍ ځان 

لپاره موخۍ يا بدل کړي؛ خپله لور یا ملســۍ 

یو ســپین ږیري بوډا تــه واده کوي او د هغه له 

کوره ځان ته دغســې کوچنــۍ نجلۍ په بدل 

کې راويل. 

پــه دې اړوند د هلمند په والیتي دفرت کې 

ثبت شوې پیښې په دې ډول دي. يوه پېښه له 

تعدد زوجات څخه شــکايت، يوه پېښه د ژوند 

د ملګــري د انتخاب د حــق مامنعت کول، يو 

شکایت د خپلو اقاربو د لیدلو څخه منع کول، 

درې پېښــې په زور رسه د کوژدن کولو او شپږ 
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پېښې نورې بېالبېلې پیښې دي لکه د ښځې 

څخه په زور رسه د هغې معاش اخیستل  او نور. 

ښــکاره ده چې دا تاوتريخوايل د ښــځو پر 

راتلونکي خــورا بد غېز ښــندي او د هغوی پر 

صحت، ټولنیــز حرمت، د ژوند پــر حالت او د 

ښځو پر اقتصادي بســیا کیدو باندې خورا بد 

تاثیرات لري او د ښــځو د پرمختګ د مخنیوي 

سبب کیږي، همدارنګه د هغوی د منزوي کېدو 

سبب ګرځي.

د يادولــو وړ ده چــې دغــه تاوتريخوايل پر 

کــورين نظام هم خورا بدې اغېزې ښــندي او 

د کمیســیون د ارقامو له مخې بې رسنوشــته 

کېدل، د تفریق غوښتنه کول، د کور پرېښودل 

او له کوره تېښــته ټول د ښــځو پــر وړاندې د 

تاوتریخوايل له امله رامنځ ته کیږي.

د کمیســیون لــه لــوري ښــځو رسه د 

تاوتریخوايل پيښو ته رسیدګي:

د هلمند د والیتي دفرت ثبت شــوې پیښې 

ښیي چې له کمیسیون رسه د ثبت شويو ارقامو 

څخه 34 پیښو ته د کمیسیون له لوري الزمې 

حقوقي مشــورې ورکول شــوې دي، په پينځو 

پیښو کې حقوقي مســاعدت شوی دی، څلور 

پېښــې د درېیــم ګړي په صفت حــل او فصل 

شوي دي. د اتو پېښو اړوند په عديل او قضایي 

ادارو کې مســتقیمه دادغوښــتنه شــوې، 11 

پېښې خیریه موسساتو ته ورپیژندل شوې دي، 

څلور پېښــې د رسمي مکتوب په ذریعه رسه د 

قانون تطبیق کونکو اداراتو ته لیږل شوې دي، 

د دوو پېښــو په اړه د ټلیفون له الرې د دولتي 

مقاماتو رسه خربې شوې دي او پينځو پېښو ته 

په مختلفو طریقو رسیدګي شوې ده.

 د محاکمــو او څارنوالۍ له لوري قضیو 

ته رسیدګي:

د کمیسیون څېړنې ښیي هغه سيمې چې 

د دولــت د مخالفینــو په الس کــې دي هلته 

ښــځې عدالت ته ډېر لږ الرسسی لري یا هیڅ 

الرسســی نه لري، ښــځو رسه د تاوتریخوايل د 

مخنيوي په برخه کې د تاوتریخوايل د مخنیوي 

قانون تطبیق یوه موثره الره ده.

هغه مرکــې چې د تاوتریخــوايل پر ضد د 

مبارزې د څارنوالۍ رسه شــوې دي او دوسیې 

یې لیــدل شــوې دي د 1396 کال له پیله د 

وږي میاشــتی تــر 15مې نېټې پــورې راټول 

شوي معلومات په الندې ډول دي.

د ښځو رسه د تاوتریخوايل پر ضد د مبارزې 

څارنوالۍ ته د 1396 کال له پیل څخه تر 15 

د ســنبلې د 41 په شــمېر پېښــې راغلې دي 

چې دوه پېښــې په مکمــل ډول رسه نهایي او 

د محاکمــو لــه الرې طی مراحل شــوې دي، 

څلور پېښې د استیناف په محکمه کې تعقیب 

او څلور پېښــې د دې پــه خاطر چې مدعي د 

دعوې د پرمختګ په موخه مراجعه نه ده کړې 

په اداري مدیریت کې ساتل کیږي، دوه پېښې 

د مترضرو ښــځو د انرصاف پر اســاس د ښځو 

پر وړاندې د تاوتریخــوايل د مخنیوي قانون د 

39مې مادې د دوميې فقرې د احکامو مطابق 

حفظ شوې دي، 4 پېښې د تحقیق د کمېټې 

تــر کار الندې دي، يوه پېښــه د نیمروز والیت 

ته انتقال شــوې، 20 عریضې راوړل شــوي او 

جلب ورکول شــوی او پاته نورې پېښې چې د 

صالحیت نه لرلو پر اســاس ورته رســيدګي نه 

کیدله اړوندو ادارو ته لیږل شوې دي.

هغــه مرکه چــې د هلمند والیــت د جزا د 

دیوان د ښځو له څانګې رسه تررسه شوه د جزا 

د دیوان ریيس داســې توضیحات ورکړل چې 

دوه تنه د ښــځو پر وړانــدې د تاوتریخوايل په 

تور مجازات شوي دي. په ذکر شوي رپوټ کې 

چې فقط دوه تنه له ښځو رسه د تاوتریخوالی په 

تور مجازات شوي دي ښځو رسه د تاوتريخوايل 

د مخنيــوي پــه برخه کــې د يــادو ار ګانونو د 

مسولینو عدم تعهد او عالقه ښیي. 

د ښــځو پــر وړانــدې د تاوتریخــوايل 

سببونه:

د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر سببونه 

او الملونه لري. د دې سببونو زیات یې کلتوري 

او ټولنیزه ریښــه لــري او ځینــې برخې یې د 

حقوقي اداراتو له ضعیف چلند څخه رامنځته 

شوې دي، چې د قانون نه حاکميت، د هیواد 

په عديل او قضایي اداراتو کې د فساد شتون، 

لــه خپلــو حقونــو څخه د ښــځو بــې خربي، 

بېسوادي او اقتصادي خپلواکۍ ته نه الرسسی 

یې مهم الملونه دي.

د کمیســیون د تحقیق پر اساس چې کوم 

الملونه د جني تیری او نامويس قتلونو په اړه 

ترالســه شــوي، مهم الملونه يې په الندې ډول 

يادوالی شوو. 

• د مجرمینو په مقابل کې د قاطع برخورد 

نــه موجودیــت او د جزاګانو څخــه د معافیت 

فرهنګ شتون.

• د خپــل وظیفــوي موقــف څخــه غلطه 

استفاده او اداري فساد.

• د متنفذینــو مداخلــه او هغه تــه د غیر 

رسمي مراجعو له الرې رسیدګي.

• پر دولتي ارګانونو بې اعتامدي او د وېرې 

له امله د اکرثیت جرایمو کتامن، چې قربیانیان 

یې د مسلې د ال ستونزمنېدو له وېرې نه غواړي 

عديل او قضایي ادارو ته مراجعه وکړي.

• دعــديل او قضایي ادارو تر منځ د الزمې 

همږغــۍ نــه موجودیــت )خصوصــا پولیس، 

څارنوايل او محاکم(

• پــه بســت روغتــون کې د عــديل طب 

موجودیت او له څارنوالۍ رسه د بست روغتون 

نه همکاري.

• عــديل او قضايــي ادارو تــه د ښــځو نه 

الرسسی له محاکمو، د تاوتريخوايل د مخنيوي 

څارنوالۍ، د ښځو توقیف خونو او مدافع وکيالنو 

ته.

• په محاکمــو، د تاوتریخوايل د مخنیوي 

څارنوالۍ، د ښــځو توقیف خونو او نورو اړوندو 

ارګانونو کې د ښځينه کارکندانو نشتوالی.

• له غیر مســئولو کسانو او ډلو رسه د غیر 

قانوين وسلو موجودیت.

• د امنیــت نــه موجودیــت او د دولتــي 

حاکميت ضعیف، په عديل او قضايي ارګانونو 

کې د زورواکو قدرت او اغېزه.

• د نــورو ښــځو او نرانو له خوا د ښــځو پر 

وړانــدې د تاوتریخوايل لــه قربیانیانو څخه د 

مالتړ نه موجودیت. 

• د سنتي او کلتوري حساسیتونو له وېرې 

د نامويس قتلونو او جني تېریو د پېښــو پرله 

پسې پټ پاتې کېدل.

• په ټولنه کې د سواد او د عامه پوهاوي د 

کچې ټیټوالی.

• په هلمند کې کلتوري او سنتي ودونه او 

نکاح.

• فقر او بې کاري 

• په مخدره موادو د روږدي کېدلو ډیروالی.

پايله:

د هغــه مســئولو ادارو چــې د ښــځو پــر 

وړاندې د تاوتریخوايل د مخنيوي په برخه کې 

مسئولیت لري جدي توجه ته اړتيا ده او په دې 

برخه کې د مبارزې لپاره باید دقیق پروګرامونه 

جوړ کړي، همدارنګه د تاوتریخوايل پرضد قوي 

مبارزې ته د کورنیو په داخل کې رضورت لیدل 

کیــږي. بنآ د افغانســتان دولــت باید په خپل 

قانــوين او حقوقــی چوکاټ کــې، چې هم په 

نړیوالو بــرشي قوانینو او هم په داخيل قوانینو 

کې راغيل دي باید د ښــځو د وضعيت د ښــه 

وايل لپاره موثر او عميل اقدامات تر رسه کړي.

دولت ته وړا ندیزونه:

• د ټولنــې عامه افــکارو ته ښــځو رسه د 

تاوتريخــوايل ضد لــوری ورکــول او د افرادو د 

حقوقو او ټولنیزو امتیازاتــو په اړه، په ځانګړي 

ډول د ښــځو د کورنيو او ټولنیزو اړیکو په برخه 

پاتې په 15 مخ کې
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دفتر والیتی غور
حقوق  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
بشر »گامی بســوی جامعه عدالت 

گستر«
کارگاه سه روزه آموزشی حقوق بشر با عنوان 
»آموزش حقوق بشــر، گامی به ســوی جامعه 
عدالت گستر«  مطابق با برنامه عمل کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان با حضور 2۱ تن 
از ســارنواالن، وکالی مدافع، بخش های کشفی 
قوماندانی امنیه، منسوبین امنیت ملی، مساعدین 
حقوقی ریاست عدلیه، نمایندگان شورای والیتی 
و شــورای علما از تاریخ ۴ تا ۶ میزان در مرکز 
والیت غور توسط دفتر والیتی غور برگزار شد. 

مبارک رضایی، رئیس دفتر حقوق بشر والیت 
غور، در سخنان افتتاحیه، روی موضوع های کلی 
حقوق بشــر صحبت کرده و کیســتی انسان و 
چیستی حقوق بشــر را توضیح داد. به تعقیب 
آن موضوع های چون، معرفی کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانســتان به شمول صالحیت ها 
و مأموریت هــا و دســت آوردهای ۱۵ ســاله 
کمیسیون، مفهوم حقوق بشــر، دسته بندی و 
مصداق های حقوق بشــر نظر به کنوانســیون 
حقوق مدنی و سیاســی، کنوانســیون حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نســل 
ســوم مانند، صلح، محیط زیســت سالم، حق 
توســعه، و... توسط کارمندان کمیسیون و روند 
طی مراحل پرونده جزایی از بازداشــت تا احاله 
پرونده به محکمه توســط ســارنوال نبی خان، 
سرپرست ســارنوالی اســتیناف غور و اجراآت 
محکمه بعــد از دریافت پرونده جزایی تا اصدار 
حکم توسط محبی، رئیس محکمه استیناف غور 

برای اشتراک کنندگان تشریح شد. 

دفتر والیتی فاریاب 
جلسه آموزشی 

در رابطه به حقوق اطفال 
جلســه آموزشــی با مشــارکت ۳۷ تن از 
شــاگردان لیسه نســوان مرتضی قل در ناحیه 

ششــم شــهر میمنه از طرف بخش حمایت از 
اطفال دفتر والیتی کمیســیون مستقل حقوق 
بشر فاریاب برگزار شــد. در این جلسه در آغاز 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معرفی 
شد. سپس در رابطه با حقوق اطفال در فامیل، 
مکتب و جامعه به اطفال معلومات داده شــد. 
هم چنین رعایت قوانین برای اســتفاده مؤثر از 
حقوق بشر و برخی ماده های کنوانسون حقوق 
بشر و محتوای قانون تخلفات اطفال نیز توضیح 

داده شد. 

دفتر ساحوی والیت بلخ 
تقویت شبکه مدافعان حقوق بشر 

در مزار شریف
طی دو کارگاه آموزشی در شهر مزار شریف، 
۴۵ تن از فعاالن حقوق بشر با ارزش های حقوق 
بشری آشنایی بیشــتری پیدا کردند و راه های 
تقویت هماهنگــی و همکاری را در راســتای 
دادخواهی های حقوق بشری مورد بررسی قرار 

دادند. 

دفاتر ســاحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانســتان براي دسترسي با هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مســئولیت رســمی آن مسجل شده اســت، همواره سعی داشته اند 
فعالیت های خود را در عرصه های گوناگون به گونه ای شایســته 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 وبســایت کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان بخوانید: 

.www.aihrc.org.af

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه میزان  1396
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در این کارگاه ها که با عنوان »تقویت شبکه 
مدافعان حقوق بشــر« از ســوی دفتر ساحوی 
بلخ کمیســیون مســتقل حقوق بشــر برگزار 
شد، فعاالن حقوق بشــری از والیات سمنگان، 
جوزجان، ســرپل و بلخ اشــتراک کرده بودند. 
حقوق و مســؤولیت های مدافعان حقوق بشر، 
مکلفیت های دولت در قبال مدافعان حقوق بشر، 
و شیوه های محافظت از مدافعان حقوق بشر از 
جمله موضوعاتی بود که در این کارگاه ها مورد 

بحث و گفتگو قرار گرفت. 
در یک کار گروهی دیگر که در پایان کارگاه 
آموزشی روز نخست برگزار شد، اشتراک کنندگان 
به بحث در باره نقش مدافعان حقوق بشــر در 
ترویج صلح، و حل منازعه و ارتباط بین صلح و 
حقوق بشر پرداختند. یکی از گروه های کاری در 
جواب به این ســؤال که شما به عنوان مدافعان 
حقوق بشــر چه نقشی را می توانید برای ترویج 
صلح در افغانســتان ایفا کنید، پس از مباحث 
درون گروهــی، تحکیم رابطه های انســانی در 
جامعه، ارتقای خرد جمعی در پیوند به مسایل 
حقوق بشری و آگاهی بخشی در زمینه پروسه 
صلح و آسیب شناســی راه های رسیدن به صلح 
پایدار را به عنوان نقش های مدافعان حقوق بشر 

در راستای ترویج صلح دانستند. 

مدیر یکی از لیســه های شــهر 
شبرغان: در لیسه ما خشونت باالی 

اطفال وجود ندارد

ســی تن از معلمان یکی از لیسه های شهر 
شبرغان طی یک جلســه نصف روزه با مفهوم 
طفل و پیامدهای خشونت علیه طفل آشنایی 
عمیق تری پیدا کردند. این جلســه در روز 22 
ســنبله از سوی بخش حمایت از حقوق اطفال 
دفتر ساحوی بلخ کمیســیون مستقل حقوق 
بشر در لیسه عبدالرشید دوستم شهر شبرغان 
برگزار شــد و در آن مفاهیمی هم چون تعریف 
طفل در قوانین ملی و بین المللی، اصول بنیادی 
کنوانســیون حقوق طفــل و هم چنین مفهوم 
خشونت و پیامدهای منفی خشونت باالی اطفال 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

مزار شریف  ارزیابی دفتر ساحوی 
توسط هیأت ارزیابی کننده دفتر مرکزی

گروه تفتیش و ارزیابی کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانســتان در نشســتی در تاالر 

کنفرانس های دفتر ســاحوی بلخ کمیســیون 
مستقل حقوق بشر با کارمندان این دفتر راجع 
به راه های بهبــود مؤثر فعالیت ها به تبادل نظر 
پرداخت. هیأت اعزامی از ســوی دفتر مرکزی 
کمیسیون در تیم های کاری جداگانه به بررسی 
کارکردهــای امور مالی و اداری دفتر ســاحوی 

والیت بلخ پرداختند.

دفتر والیتی بدخشان
برگــزاری جلســه هماهنگی با 
خبرنگاران در ولسوالی کشم والیت 

بدخشان

جلسه هماهنگی ســه ماهه با خبرنگاران و 
مسؤوالن رســانه ها در ولســوالی کشم والیت 
بدخشان برگزار شد. این جلسه در روز دوشنبه، 
ســوم ماه میزان ســال ۱۳۹۶، با حضور رئیس 
دفتر والیتی کمیسیون و جمعی از خبرنگاران 
در ســالن اجتماعات رادیو صدای کشم برگزار 
شــد. این جلســه با ســخنان افتتاحیه عارفه 
نوید، رئیس دفتر والیتی بدخشــان گشــایش 
یافــت. وی گفت که جلســه های هماهنگی با 
خبرنگاران و مســؤوالن رسانه ها همواره برگزار 
می شود تا از یک ســوی هماهنگی میان دفتر 
والیتی کمیسیون و رسانه های محلی این والیت 
گسترش و تقویت یابد و از جانب دیگر مشکالت ، 
خواســت ها و مطالبات خبرنــگاران نیز مورد 
بررسی و رسیدگی قرار گیرد. سپس غالم ربانی، 
یک تن از خبرنگاران ولسوالی کشم در ارتباط با 
موضوع اظهار داشــت: با وجود همه مشکالت و 
چالش های که در برابر فعالیت های خبرنگاری 
وجود دارد آنان با عالقه مندی به کار خود ادامه 
داده اند. اما وی تأکیــد دارد که مقامات محلی 
این ولســوالی در برابر پرسش های خبرنگاران 
پاسخگو نمی باشند. برهان الدین حنفی، مسؤول 
نشــرات رادیو صدای کشم می گوید که همواره 
خبرنگاران این ولســوالی از طریق تماس های 
ناشــناس مورد تهدید قرار می گیرند و از آن ها 
خواسته می شود که در شیوه نشراتی و چگونگی 

اطالع رسانی شان تغییراتی را وارد کنند.
رادیو صدای  ویس اهلل رحمانی، گزارشــگر 
کشــم در این جلسه گفت که مشکالت مالی و 
نبود معاش در رســانه های محلی باعث شده تا 
خبرنگاران به کار خود ادامه ندهند. به گفته وی، 

کم نبود معاش باعث فاصله گیری خبرنگاران از 
کار خبرنگاری می شــود. الزم به یادآوری است 
که در پایان نشســت خبرنــگاران محلی این 
ولسوالی ضمن بیان مشــکالت فوق از دولت و 
نهادهای حمایت کننده رسانه ها می خواهند تا به 

مشکالت شان رسیدگی صورت گیرد.

دفتر ساحوی هرات
نظارت و ارزیابی کارکردهای آن بر 

دفترساحوی هرات

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  
طور مستمر مطابق سال های قبل، میزان تطبیق 
برنامه عمل کمیســیون، رعایت طرزالعمل ها، 
مقررات، لوایح و رهنمودهای داخلی کمیسیون و 
دست آوردها و نتایج عملی فعالیت های کمیسیون 
را مورد ارزیابی همه جانبه قرار می دهد. این برنامه 
تمام بخش های کاری در تمام دفاتر کمیسیون 
را پوشش داده و همه اجراآت دفاتر و بخش های 
کمیسیون را شامل می گردد. به همین منظور 
هیأت اعزامی دفتر مرکزی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، جهت تفتیش داخلی و 
ارزیابی امور برنامه ای، بخش های مختلف دفتر 
ســاحوی هرات را مورد بررسی قرار دادند. این 
هیأت چگونگی انجام فعالیت ها و دست آوردهای 
دفترساحوی هرات را طی سال های مالی ۱۳۹۴ 
و ۱۳۹۵ هجری شمسی مورد ارزیابی قرار داده 

است. 

برای  آموزشــی  کارگاه  برگزاری 
مدافعان حقوق بشر

مدافعان حقوق بشــر و اعضــای نهادهای 
جامعه مدنی فعــال در والیت هرات در کارگاه 
آموزشی سه روزه ای شــرکت کردند که توسط 
بخش تعلیمات دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در هرات برگزار شده بود. 
در این کارگاه آموزشــی در حــدود ۳0 تن از 
فعاالن حقوق بشــر و جامعه مدنی از نهادهای 
مختلف )اعضای شبکه نهادهای جامعه مدنی( 
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و مدافعان حقوق بشــر اشتراک داشتند. در سه 
روز کارگاه آموزشــی برای مدافعان حقوق بشر 
و فعاالن نهادهای جامعــه مدنی والیت هرات، 
شرکت کنندگان با اهداف و صالحیت های قانونی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آشنایی 
پیدا کردند. در این کارگاه هم چنین روی مسایل 
دیگــری هم چون مفهوم و اصول حقوق بشــر، 
حقوق اقلیت هــا، کثرت گرایی فرهنگی، نقش 
حقوق بشــر در تأمین صلح، حقوق شهروندی، 
جندر و برابری جنسیتی، حقوق بشر و محیط 
زیست و دین، دموکراسی و حقوق بشر نیز بحث 

و تبادل نظر شد. 
آموزشــی،  کارگاه  ارزیابــی  بخــش  در 
شــرکت کنندگان ضمن اظهار سپاس از دفتر 
ســاحوی هرات به خاطر برگزاری کارگاه های 
آموزشی حقوق بشر مخصوصاً برگزاری کارگاه 
ویژه برای مدافعان حقوق بشرو اعضای نهادهای 
جامعه مدنی، اهداف کمیسیون و نهادهای مدنی 
را مشــترک توصیف کرده، خواستار تداوم این 

برنامه ها در آینده شدند. 

ده روزه  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
حقوق بشر

بخش تعلیم و تربیت کمیســیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان در دفتر ساحوی هرات، 
مطابق برنامه عمل کمیسیون، کارگاه آموزشی 
ده روزه ای را از تاریخ ۱۴ تا 2۵ اسد برای بانوان 
فارغ التحصیل شــده از دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی در دفتر ساحوی هرات برگزار کرد. در 
این کارگاه آموزشی 2۴ بانو شرکت کرده بودند 
که به مدت ده روز در دفتر ساحوی هرات برگزار 

شد. 

دفتر ساحوی بامیان 
برای  برگزاری جلســه آموزشی 
دانشــجویان دختر در دارالمعلمین 

بامیان
بخــش حمایت و انکشــاف حقــوق زنان 
دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانســتان در بامیان، به منظور ارتقای سطح 
آگاهی مردم نســبت به موازیــن و ارزش های 
حقوق بشــری به ویــژه حقوق زنــان، همواره 
جلسات آموزشی را برای اقشار مختلف جامعه، 
اعم از زنان، مردان، روحانیون، متنفذان قومی، 
دانشجویان، معلمان و دانش آموزان در ساحات 

مختلف تحت پوشش برگزار کرده است. بخش 
مذکور این بار نیز در نتیجه  توافقی که با ریاست 
تربیت معلم بامیــان و مدیریت لیلیه دختران 
این ریاســت به عمل آورده، در روز یکشنبه 2 
میزان۱۳۹۶ اولین جلســه آموزشی خویش را 
برای۴۴ تن از دانشــجویان دختر مرکز تربیت 
معلم بامیان، در لیلیه دختران این مرکز برگزار 
کرد. هدف از برگزاری این جلسات که به صورت 
دوامدار در هرماه برگزار می شود، ارتقای ظرفیت 
حقوقی این دانشجویان و آگاهی دهی نسبت به 

مسائل حقوق بشری و حقوق زنان است. 

دفتر ساحوی کندز
جلسه آموزشــی در مورد حقوق 

افراد دارای معلولیت

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
کندز، جلسه آموزشی نصف روزه ای را برای ۴2 
تن از اقشــار مختلف جامعه و شاگردان بخش 
حرفه ای و فنی بوت دوزی افراد دارای معلولیت 
و ورثه شــهدا در شهرداری ولســوالی علی آباد 
والیت کندز برگزار کرد.  این گاارگاه آموزشــی 
در روز دوم میزان ۱۳۹۶ دایر شد. در این جلسه 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دورنما، 
اهداف کاری بخش ها، و فعالیت و گزارش ساالنه 
بخش افــراد دارای معلولیت در ســال ۱۳۹۵، 
حقوق مندرج در کنوانســیون اشخاص دارای 
معلولیــت، مواد قانون حقــوق و امتیازات افراد 
دارای معلولیت، حقوق ا.د.م از دیدگاه اســالم، 
قانون اساســی در حمایت از حقوق اشــخاص 
دارای معلولیت و مشکالت و چالش های فرا راه 

ا.د.م بحث صورت گرفت.

عامه  اســتماع  جلسه  برگزاری 
تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان 
مخاصمات  و  تروریــزم  و  جنــگ 

مسلحانه
جلسه استماع عامه تحقیق ملی حمایت از 
حقوق قربانیان جنــگ و تروریزم و مخاصمات 
مسلحانه، روز چهارشنبه، ۱2 میزان سال جاری، 
در تاالر کنفرانس های مقام والیت بغالن از سوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طی 
محفلی برگزار شــد. جلسه یادشــده با حضور 
احمدضیا لنگری، کمیشــنر بخش افراد دارای 
معلولیت، محمــد بالل صدیقی، ســخنگوی 

کمیسیون و محمدمنیر خاشی، مسؤول بخش 
آمبودزمن، معاون مقام والیت و جمع کثیری از 
روسای دولتی و غیردولتی، منسوبین نیروهای 
امنیتی و دفاعی، استادان دانشگاه های خصوصی 
و دولتی، اعضــای جامعه مدنی، افــراد دارای 
معلولیت، قربانیان جنگ و رسانه ها با هماهنگی 

مسؤوالن دفتر ساحوی کندز برگزار شد.
احمدضیــاء لنگری کمیشــنر بخش افراد 
دارای معلولیت در سخنان خویش از همکاری ها، 
هماهنگی ها و مشارکت فعال مسؤوالن نهادهای 
دولتی و غیردولتی والیت بغالن ابراز ســپاس و 
قدردانی کرد. وی کوشــش کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان را در جلب توجه دولت و 
دیگر سازمان های ملی و بین المللی در حمایت 
از حقوق قربانیان و بازماندگان قربانیان جنگ و 
تروریزم، را یکی از اهداف مهم این تحقیق ملی 
دانست و در مورد اثرات ناگوار جنگ های داخلی 
که ســبب به وجود آمدن بیشتر از یک میلیون 
افراد دارای معلولیت شــده اســت، بحث کرد. 
کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز 
نگرانی از افزایش تلفات افراد ملکی در کشــور، 
گفــت: با وقوع جنگ ها و منازعات مســلحانه، 
هزاران خانواده به والیات و کشورهای همسایه 
مهاجر و آواره شــده اند و هم  چنین خانواده های 
زیادی در نتیجه جنگ ها، نان  آوران  شان را نیز 

از دست داده اند.
در ادامــه عبدالقدیم نیــازی، معاون مقام 
والیت بغــالن ضمــن ســپاس و قدردانی از 
کارکردها و فعالیت های کمیسیون، حضور هیأت 
کمیسیون مستقل حقوق بشر را در والیت بغالن 
خیر مقدم گفته و تطبیــق قوانین و مقررات و 
به خصوص قانون حقوق و امتیازات افراد دارای 
معلولیت را یکی از اهداف مقام والیت دانســته، 
گفت: دولت مرکزی باید قوانین و پالیسی های 
جدیــدی را طرح و تصویب کنــد تا قربانیان و 
بازماندگان قربانیان جنگ را مورد حمایت بیشتر 

و همه  جانبه   قرار گیرند.
قضاوت مل محمدحســن صدیقی، رئیس 
محکمه استیناف نیز بر ضرورت تطبیق قوانین 
و مقررات در کشور و سازوکارهای مخصوص بر 
حمایت از قربانیان، آمار قربانیان و آسیب دیدگان 
جرایم تروریزم و مخاصمات مسلحانه و چگونگی 
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و نــوع حمایت از قربانیان جنگ از جانب دولت 
و مشکالت و چالش های موجود فرا راه قربانیان  
بحث کرده و آمار قضایای مربوط تروریستی را 
در شش ماه اول سال ۱۳۹۶، بیست مورد قضیه 

بیان کرد.
ســید صالــح صالــح، رئیــس کار و امور 
اجتماعی، شــهدا و معلولین در مورد وضعیت 
حقوق بشــری افراد دارای معلولیت و قربانیان 
جنگ و ســازوکارهای حمایــت از قربانیان و 
فعالیت های شان؛ استاد غالم ربانی فیاض، رئیس 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه حکیم 
سنایی درباره حق حیات؛ برید جنرال عبدالغفار 
احســان، قوماندان لواء مستقر در والیت بغالن؛ 
جالل الدین باقی زاده، معــاون ملکی قوماندان 
امنیه؛ حبیب اهلل جلیلی، رئیس سارنوالی امنیت 
داخلی و خارجی؛ محمد علی زمانی، اســتاد و 
فعال جامعه مدنی؛ رحیم داد آریا، مسؤول رادیو 
تراجمیر و مدافع حقوق بشــر؛ اکرام الدین بارز، 
سرپرست ســارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی 
و خارجی؛ داکتر محب اهلل، رئیس صحت عامه؛ 
احمــد نوید شــکور زاده، فعــال جامعه مدنی؛ 
عزیزاهلل راسخ، رئیس اتحادیه معلوالن و قربانیان 
جنگ و مولوی عبدالرشید مظهری، رئیس حج 
و اوقاف داشته های شان را به خوانش گرفتند و از 
اجرای تحقیق های کمیسیون مبنی بر حمایت 
از قربانیان جنگ در راستای طرح سازوکارهای 

جدید از کمیسیون قدردانی کردند.

دفترساحوی کابل
لیســه  آموزان  دانش  بازدیــد 

خصوصی پگاه از دفتر ساحوی کابل
بــه تاریخ 2۵ میزان ســال جاری ۱00 تن 
از اســتادان و دانش آموزان لیســه عالی پگاه از 

دفتر ســاحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق 
بشــر افغانســتان دیدار کردند. هــدف از این 
دیدار آشــنایی با مفاهیم حقوق بشر و وظایف، 
صالحیت ها و دستاوردهای کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان بود. 
عبداالحد فرزام، رئیس دفترساحوی کابل در 
سخنان افتتاحیه خویش عنوان داشت: »امسال 
دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان میزبان تعدادی زیادی از دانشجویان، 
دانش آموزان و اشتراک کنندگان برنامه رهبریت 
پروژه پروموت بود و با تشریف آوری شما تعداد 
بازدید گنندگان به بیش از ۴۵0 تن رسیده است. 
ما بــا میزبانی از ۴۵0 تــن کار بزرگی را برای 
توسعه و تعمیم حقوق بشر در جامعه خود انجام 
داده ایم و از این طریق توانســته ایم  ارزش های 
حقوق بشر را در درون خانواده ها و اجتماع خود 
منتقل کنیم. این روش )بازدید از کمیســیون( 
یکی از ساده ترین و مؤثرترین روش ها در زمینۀ 

گسترش و تروج حقوق بشر می باشد.«
بــا  خویــش  ســخنان  اخیــر  در  وی 
شرکت کنندگان در نشست افزود: »ما دو توقع از 
شما داریم: ۱- در جمع مدافعان و فعاالن حقوق 
بشر بپیوندید و 2- در انتقال و گسترش حقوق 

بشر سهم فعال و سعی بیشتر کنید.«
حفیظ  ابــرم ، رئیس هیئت مدیره لیســه 
عالی پگاه ضمن ابراز  قدردانی از همکاری دفتر 
ساحوی کابل و ریاست این دفتر تقاضا کرد که 
بیشتر از پیش با لیسه خصوصی پگاه همکاری 
کنــد. وی درادامه افــزود: »در نصاب تعلیمی 
کشور در خصوص ارزش های حقوق بشر چندان 
توجه نشده است و در مضمون تعلیمات مدنی 
در مکاتب، موضوع حقوق بشر بسیار سطحی و 
گذرا عبور شده است. بنا کتاب تعلیمات مدنی 
نمی تواند و این ظرفیت را ندارد تا ذهنیت افراد 

جامعه را در مورد حقوق بشر تغییر دهد.«
وی در ادامه ســخنان خویش افزود: »اکثر 
مشکالت ما نظیر فقر، جنگ و ناامنی ریشه در 
عدم رعایت حقوق بشر دارد، بنابراین با رعایت 
حقوق بشر می توان به جامعه صلح آمیز و عادالنه 
دســت یافت. حقوق بشــر در جامعه نهادینه 
نخواهد شــد مگر اینکه به یک ارزش فرهنگی 

تبدیل شود.«
در ادامه جلســه، محترم باز محمد آموزگار 
و محتــرم خالد ایثار به ترتیــب با ارائه مطالب 
آموزشی، مفهوم حقوق بشر و کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان را  معرفی کردند. سپس 
در مرحله پرسش و پاسخ، رئیس دفتر ساحوی 
کابل و آمر بخش تعلیمات حقوق بشر به سؤاالت 

دانش آموزان به تفصیل پاسخ دادند.
در اخیــر همــه دانش آموزان بــه صورت 
حضــوری از بخش های برنامــه ای و کتابخانه 

دفترساحوی کابل دیدار کردند.

از صفحه 11

په هلمند کې د ښځو...

کې د پراخــو روزنیزو پروګرامونــو جوړول چې 

بايد په دوامداره توګه د پوهنې د ریاست، لوړو 

زده کړو، حج او اوقافو، عدلیې، د ښــځو چارو 

ریاست او نورو ارګانونو له الرې خلکو ته ورسول 

يش.

• د ښــځو لپــاره د داســې فرصتونو زمینه 

برابــرول چې هلته کار وکــړي او په مايل برخه 

کې خپلواکي ولري، څو ښځینه د هغه سخت 

مــايل تړاو څخــه چې لــه نرانــو رسه یې لري 

خالصې يش.

• د هغو خرابو رواجونو او عرفونو د له منځه 

وړلــو لپــاره د الرو چارو رامنځتــه کول، چې د 

ښــځو حقوق له هغه څخه متــرضر کیږي او د 

ســړیو واک له کلتور څخه مالتــړ کوي. حتی 

قاضیان او څارنواالن. )د اسايس قانون ۵۴مه 

ماده(

• د هغو اشــخاصو د تــداوۍ لپاره د الزمو 

پروګرامونو جــوړول او تطبیقول چې په مخدره 

موادو روږدي دي او دهغه رسه په داســې ډول 

مبارزه کول، ځکه دا له ښځو رسه د تاوتريخوايل 

د ډېرېدو يو المل دی.

• د هیــواد پــه عديل او قضایي سیســتم 

کې د ســاملو، متعهدو او متخصصو اشخاصو 

نصب چې د معافیت د کلتور پر ضد وي او هغه 

کسان چې د معافیت د کلتور مالتړ کوي جدی 

مبارزه وررسه وکړي.

مبــارزې  د  ضــد  پــر  تاوتریخــوايل  د   •

اختصايص څارنوالۍ ته پراختیــا ورکول او په 

ټولــو واليتونو کې د دې څارنوالۍ د پرســونل 

ډېروالــی، د دې تــر څنګ پــه محاکمو کې د 

نکاح او کوژدې د ثبت جربي کول.

• د پولیســو مســلکي کېــدل او د هغوی 

د پوهــې د کچې لــوړول، په ځانګــړي ډول د 

ښــځینه پولیســو او د نورو امنیتي ځواکونو د 

ظرفيتونو لــوړول، څو د برش حقوقو د معیارونو 

په برخه کې د مســولیت منلو روحیه قوي يش 

او برشي حقوقو ته احرتام زيات يش.

• په والیاتو کې د ښــځو لپاره د اسانتياوو 

رامنځتــه کــول چې قضایــي او عــديل ادارو 

ته الرسســی ولــري، څــو هغه ښــځې چې د 

تاوتریخوايل قرباين شوې دي له قانوين مالتړ 

څخه برخمنې يش.

• د هلمنــد پــه والیت کې د امــن کورونو 

جوړول.

• د اړونــدو ارګانونــو لــه لوري د ښــځو پر 

وړانــدې د تاوتریخــوايل د مخنیــوي قانــون 

تطبیقول.



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره هفتم
میزان 1396

کندهار: د ارغنداب د ښځینه 
شورا غړو رسه د برش حقونو د 

پوهاوي غونډه وشوه

د روان 1۳96 کال د تلــې میاشــتې پــر 

11مه د کندهار د ســیمه ییز دفرت د ښــځو د 

حقونــو د مالتړ څانګــې د کندهار د ارغنداب 

ولسوالۍ د ښځو شورا له ۴۰ تنو غړو رسه ښځو 

رسه د تاوتریخوايل د مخنيوي قانون او د ودونو 

د ډېرو لوړو لګښــتونو په تړاو د يادې شــورا په 

ودانۍ کې د پوهاوي غونډه وکړه.

کونړ: د ماشومانو له درانده 
کارونو د مخنيوي په پار د ميل 

څيړنې لومړنۍ استامعيه غونډه 
وشوه.

د روان 1۳96 کال وږي مياشــتې پر  29 

مه نيټه د ياد ميل تحقيق لومړنۍ اســتامعيه 

غونــډه د کونړ واليــت د کنفرانســونو په تاالر 

کــې تررسه شــوه  چې په کــې د مرکزي دفرت 

څخه راغيل پالوي او د جالل اباد ســيمه ييز 

دفرت مســئولې رسبېره د کونــړ واليت وايل، د 

واليتي شــورا غړو، د دولتــي او نادولتي اداراو 

مســئولينو، علام کرامو، مدين فعاالنو، قومي 

مرشانو، پر سختو کارونو بوختو ماشومانو او يو 

شمېر ژورنالستانو ګډون کړی و.

د مــيل څېړنــې پــه دې غونــډه کــې د 

ماشــومانو د حقونو د مالتړ څانګې کمشرنې 

ثريــا صبحرنګ د څېړنې پر موخــو او اهميت 

خربي وکړې،  نوموړې د خپلو خربو په جريان 

کې له دولتي او نادولتي ادارو وغوښــتل چې 

د ماشومانو  حقونو د تحقق په برخه کې اړين 

ګامونه پورته کړي.

  

خوست: د برش حقونو پر 
موضوعاتو علمي سيمينار جوړ 

شو
د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کمیســیون د ګردیز ســیمه يیــز دفرت د خپل 

ســرتاتیژیک پالن او عمل کړنــالرې له مخې 

د برش حقونو په بیالبیلــو موضوعاتو د 1۳96 

کال د وږي میاشتې پر 21مه نېټه په خوست 

والیت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ کړ.

ورکشــاپ ته د ګردیز سیمه يیز دفرت مرش 

پوهنیار نوراحمد شــهیم د یاد علمي سیمینار 

پر اړینوايل او ارزښــت خربې وکړې، ښــاغيل 

شــهیم د برشي حقونو د عامه پوهاوي اړوند د 

کمیســیون پر فعالیتونو رڼا واچوله او زیاته یې 

کړه چې د برش حقونو خپلواک کمیســیون د 

روزنیزو ورکشــاپونو، روزنیزو غونډو او راډیويي 

خپرونــو ترڅنــګ هــر کال د بــرش حقونو پر 

موضوعاتو علمي څیړنیز سمینار تررسه کوي، 

چې لــه نیکمرغه ســږ کال دوی په خوســت 

والیت کې د دعوت پوهنتون د والیتي څانګې 

په همکارۍ دغه علمي ســیمینار په خوســت 

والیت کې جوړ کړ.

خوست : پر ماشومانو د درنو 
کارونو د ناوړو پایلو اړوند د ميل 

تحقیق استامعیه غونډه وشوه
د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کمیسیون د ګردېز سیمه ایز دفرت د یاد تحقیق 

اړوند استامعیه غونډه د کمیسیون د ماشومانو 

د برخې د کمیشــرنې ډاکټــر ثریا صبحرنګ، 

د ماشــومانو د برخــې کوردیناتــور نجیب الله 

ځــدارن بربکــزي، د کمیســیون د ځانګــړې 

څیړنې د برخې مســوول محمــد عامل عزیزي 

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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او د خوســت والیــت د والیت مقام مرســتیال 

رسبیره د والیت د ادارو د رییسانو او مسوولینو 

په ګډون په یاد والیت کې تررسه کړه.

د ماشومانو برخې کمیشــرنې ډاکټر ثریا 

صبحرنــګ د یاد مــيل تحقیق پر ارزښــت او 

اړینــوايل رڼا واچوله او زیاتــه یې کړه چې، په 

افغانستان کې د ماشــومانو ناوړه وضعیت، پر 

درنــو کارونو بوختیاوو، په جنګي صفونو کې د 

دوی استعاملولو او یو شمېر نورو ننګونو ته چې 

د ماشــومانو پر وړاندې پرتې دي کمیســیون 

تصمیــم ونیو چې په دې اړوند یو ميل تحقیق 

تررسه کړي. 

هلمند: د پولیسو د ظرفیت 
لوړوين لپاره درې ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو

د پولیســو د ظرفیــت لوړونې پــه موخه د 

هلمنــد واليتي دفــرت د امبودزمــن څانګې د 

تلې له 1۵مې څخه تر 17مې نېټې د هلمند 

والیت د مرکزي محبس ساتونکو، څارونکو او د 

ميل امنیت څارنوالۍ د نظارتخانې ساتونکو او 

څارنوواالنو په ګدون ۳2 تنو ته ورکشاپ ورکړ.

د مرکزي محبس د تعلیامتو امر د ورکشاپ 

پر ارزښــت خربې  وکړې، هغــه زیاته کړه چې 

زموږ منســوبین داسې ورکشاپونو ته ډېره اړتيا 

لــري، هغه دا هــم وویل چې مــوږ مکلف یوو 

د دې ورکشــاپ محتــوا پر ځــان په عمل کې 

تطبیق کړو.

ګردیز : د جګړو او تروریزم له 
قربانیانو څخه د مالتړ ميل 

تحقیق د عامه استامع غونډه 
تررسه شوه

د 1۳96 کال د تلې میاشــتې په 1۸ نیټه 

د یاد تحقیق د عامه اوریدو غونډه وشوه، چې 

د کمیسیون د کمیشرن محرتم مولوي صاحب 

هوتــک، د څار او څیړنې څانګــې کوردیناتور 

نقیب الله برشي، د تحقیق څانګې غړي عظیم 

بشــارت، د پکتیا والیت مرســتیال عبدالويل 

ســهي او د دولتــي او غیــر دولتــي ادارو د 

رییسانو، د مدين ټولنې د استازو، ژورنالیستانو 

او د جګــړو د قربانیانو پکــې ګډون درلود او د 

ګډونوالو شمیر یې تر 1۰۰ تنو رسیده.

د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون کمیشــرن مولــوي عبدالرحمــن 

هوتــک د یاد تحقیــق د تررسه کولو پــر اړتیا 

ارزښــت او ډول خــربې وکړي او یــاد تحقیق 

یــې د هیواد حاالتو ته په کتو خورا اړین وباله. 

ښــاغيل هوتک په خپلو خــربو کې وویل چې 

د برش حقونو د ارزښــتونو د عميل کیدو لپاره 

کمیســیون وپتیلــه چې یــاد تحقیــق په الره 

واچوي، څو خلــک وپوهیږي چې ولې مو عام 

وګړي د جنګونــو قرباين کیــږي، ويل ملکي 

وګــړي په ګوتــه کیږي او دغــه راز د جنګ له 

قربانیانــو څخــه تر کومه حده مالتړ شــوی او 

کومې ســتونزې یې حل شــوي دي. ښاغيل 

هوتک زیاتــه کړه چې د افغانســتان د برشي 

حقونو خپلواک کمیســیون ژمن دی چې ټولو 

دیني ارشــاداتو، ميل او نړیوالــو قوانینو ته په 

احرتام په ټولنه کــې د برشي حقونو د رعایت 

او تلپاتې کیدو لپاره کار وکړي.

د جالل اباد سيمه ييز دفرت د 
کاري کړنو ارزونه وشوه

د روان 1۳96 کال د تلــې مياشــتې پــر 

۴مه  نېټه د مرکزي دفرت څخه د ارزونې راغيل 

پالوي د جالل اباد سيمه ييز دفرت ليدنه وکړه 

چې موخه يې  د 1۳9۴-9۵ کلونو کاري کړنو 

ارزونه وه. 

پالوي ډاډ څرګند کړ د برش حقونو اهدافو 

د ترالســه کولو په برخه کې به مرکزي دفرت له 

هيڅ قســم همکارۍ دريغ نه کوي او د کارونو 

د ښه وايل لپاره به د سيمه ييز دفرت هر وړانديز 

ته لبيک ويل کيږي.

ګردیز: د عديل او قضايي ارګانونو 
له استازو، مدافع وکیالنو او 

حقوقي مرسته کوونکو رسه 
ورکشاپ جوړ شو

د ګردېز ســیمه ایز دفرت دښوونې او روزنې 

څانګې له لوري د 1۳96 کال د وږي میاشتې 

له 2۸ تر ۳۰ نیټې پــورې درې ورځنی روزنیز 

ورکشاپ جوړ او پلی شو. 

د ګردیز ســیمه ایــز دفرت رئیــس پوهنیار 

نور احمد شــهیم دپیل خربې وکړې، ښاغيل 

شهیم د برش حقونو پر ارزښت او په افغانستان 

کې د برشي حقونو پر وضعیت رڼا واچوله او د 

برش حقونو مالتړ، ســاتنه او پراختیا ېې د ټولو 

انسانانو دنده وګڼله.

په ورکشــاپ کــې د پکتیا والیــت اړوند د 

ملکــي او نظامي اړونــدو اداراتــو څارنواالنو، 

مدافع وکیالنو، د پوهنتون استادانو او د مدين 

ټولنې اســتازیو په شمول )۳۰( کسانو چې له 

دې جملې څخه يې )۸( تنه ښځې وې ګډون 

کړی و.

ارزګان: د عديل او قضایي 
ارګانونو په غونډه کې ګډون وشو

د روان 1۳96 کال د وږي د میاشــتی پــر 

2۸مه د عــديل او قضایي ارګانونــو په غونډه 

کې چې د اســتناف محکمــې د ريیس فهیم 

الله نیازي تر مرشې الندې جوړه شــوې وه، د 

ارزګان وايل محمد نذیر خروټي، د کميسيون 

د واليتي دفرت رسپرســت حاجي روستایي، د 
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څارنــې او څېړنې د څانګې مرســتیال حاجي 

عبداالحد بهایــي او 1۵ تنو دولتي څارنواالنو 

ګډون درلود.

حاجــي  رسپرســت  دفــرت  والیتــي  د 

عبدالشــکور روســتایي او حاجــي عبداالحد 

بهایــي په نوبت رسه د برش حقونو پر رس غړونو 

خربې وکړې او د اســتناف محکمې ريیس ته 

يې معلومات ورکړل. ښاغيل روستایي وړاندیز 

وکړ، چې په ټولو ولسوالیو کې قاضيان نشته او 

ټول په مر کز کې راجمع شوي دي. د عدالت 

د تامني لپاره بايد دولتي سیستم فعال کړئ او 

ولسوالیو ته څارنواالن او قاضیان ولیږئ.

ترینکوت: د ماللۍ عايل لېسې 
نهم ټولګي ته حقوق برشي 

موضوعات تدریس شول

د روان 1۳96 کال د وږي پــر 27مــه د 

ترينکوټ مرکز د ماللۍ عايل لېسې نهم الف 

ټولګي ته د ماشــوم د حقونو کنوانســیون او د 

اتباعو حقوق او وجایب د عبدالشکور روستایي 

لــه خــوا چــې د زده کونکو شــمېر ۳۵ تنو ته 

رسیده، تدريس شول.

له ارزونې جوته شــوه چې چې زده کوونکو 

موضوعــات په غور اوريديل او پوښــتنو ته يې 

سم ځوابونه وويل.

ننګرهار: په اچني کې امنيتي او 
دفاعي ځواکونو رسه دوه ورځنی 

ورکشاپ جوړ شو
د روان 1۳96 کال د تلــې پــر 17مــه او 

1۸مــه نېټه په اچني ولســوالۍ کــې امنيتي 

او دفاعــي ځواکونــو ته دوه ورځنی ورکشــاپ 

ورکړ، )د برشي او برشدوســتانه اصولو رعايت 

حتمي چاره ده( تر عنوان الندې دغه ورکشاپ 

په جــالل ابــاد کې د بــرش حقونــو خپلواک 

کميسيون سيمه ييز دفرت د امبودزمن څانګې 

له خوا جوړ شوی و چې 27 تنو منسوبينو پکې 

ګډون درلود.

د آمبودزمن څانګې مســول ګډونوالو ته په 

خپلو خربو کې وويل:

د عــديل او قضایــي ادارو تر منــځ باید د 

عدالت د تامین لپاره پياوړې همغږي رامنځته 

يش، چې هیڅ بې ګناه ســزا ونه ویني او هیڅ 

ګناه ګار او مجرم د قانون څخه معافیت ترالسه 

نکړي.

لغامن: د امنیې قومندانۍ پولیسو 
ته ښوونیز ورکشاپ ورکړل شو

د 1۳96 کال د وږي پــر 26 او 27 نیټــو 

د لغــامن والیت امنیې قومندانــۍ کې د نهو 

تنو ښــځو په ګډون ۳۰ تنو ميل پولیســو ته د 

یادې قومندانۍ د کنفرانســونو پــه تاالر کې 

د برش حقونو د زده کړې دوه ورځنی ښــوونیز 

ورکشاپورکړل شو.

د لغــامن والیــت امنیې قومنــدان فضل 

احمد شیرزاد ورکشاپ ته په خپلو خپرو کې د 

جالل اباد د سیمه يیز دفرت مننه وکړه چې هر 

وخت یې د نظامي ځواکونو د ظرفیت په لوړونه 

کې پــوره هلې ځلې کــړې دي، او دا ظرفیت 

لوړونــه د دې باعث کیــږي چې د برش حقونو 

رعایت ته پوره پاملرنه ويش

خوست: ژورنالیستان وايي د 
معلوماتو په راټولولو کې ستونزه 

لري
رســنۍ او خربیايل په پرمختللې نړۍ کې 

د څلورمــې قــوې حیثیت لري، چــې د ملت 

او دولــت تر منځ د پل حیثیــت لري، دوی په 

حقیقــي  توګه معلومات راټولوي او په منطقي 

توګه یې د ټولیزو رســنیو لــه الرې د خلکو په 

واک کې ورکوي، همدې ارزښــت ته په کتو د 

افغانســتان د برش حقونو خپلواک کمیسیون 

په هرو دریو میاشتو کې له رسنیو رسه د دوی 

د ســتونزو د اوریدو په موخه د همغږۍ غونډه 

کوي، چې د افغانستان د برش حقونو خپلواک 

کمیسیون د ګردیز ســیمه يیز دفرت د ښوونې 

او روزنــې څانګې لــه لــوري د 1۳96 کال د 

وږي میاشتې په 22 نیټه د خوست والیت 1۵ 

تنو ژورنالیســتانو رسه د ګردیز سیمه ایز دفرت 

د رییــس پوهنیار نوراحمد شــهیم په ګډون د 

همغږۍ غونډه وشوه.

کندهار: د ښځو د حقونو د مالتړ 
څانګې کارکونکو زابل والیت ته 

کاري سفر وکړ
د روان 1۳96 کال د تلې پر 17مه نېټه د 

کندهار سیمه ییز دفرت د ښځو د حقونو د ودې 

او پراختیا څانګې مســئولې او مرستیالې زابل 

والیت ته  کاري سفر وکړ. 

پــه لومــړۍ ورځ د زابل والیــت د مقام، د 

ښــځو چارو ریاســت او د پوهنې ریاســت له 

مسولینو رسه ليده کاته وشول او د سفر په اړه 

هغوی ته معلومات ورکړل شــول او د هغوی د 

همکارۍ غوښتنه وشوه، چې د چارو مسوولینو 

د هرډول همکارۍ ډاډ ورکړ.

د سفر په بهیر کې د زابل والیت د ښځینه 

محبس، د زابل د روغتون، د یو شمېر ښځینه 

ښــوونځیو او د مخدره توکــو د درملنې د مرکز 

څارنه وشوه او کومې نیمګړتیاوې چې د څارنې 

په بهیر کې په ګوته شوې وې هغه د اصالح په 

موخه د چارو له مسوولینو رسه رشیکې شوې. 

همدارنګه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د 

وضعیت څرنګوايل په اړه یې د ښځو پر وړاندې 

د تاو تریخوايل د مخنيوي څارنوال رسه ليدنه 

وشوه.

د برش حقونو په تړاو د مدين 
ټولنې، تعليمي او فرهنګي 

بنسټونو يو شمېر منسوبينو ته 
د لس ورځني كورس په بهري كې 

روزنه وركړل شوه
كندهــار  د  حــوزې  لوديځــې  ســويل  د 

ســيمه ييز دفرت د حقوقي تعليامتو څانګې د 

روان1۳96كال د وږي مياشــتې لــه 26مې 

څخه د تلې تر ۵مې نېټې د كندهار پوهنتون، 

د عايل داراملعلمني، د كندهار ښــار د نجونو 

او هلكانو  د يو شمېر ښوونځيو، مدين ټولنې او 

فرهنګي بنسټونو له 2۰ تنو محصلينو، ښوونكو 

او كاركونكو رسه چې اته تنه یې ښځې وې، د 

برش حقونو د معيارونو اړوند د پوهاوي په موخه 

لس ورځنی كورس د برشي حقونو د سيمه ييز 

دفرت د غونډو په تاالر كې تررسه شو.

ديادونې وړ ده چې د كورس پر ګډونوالو د 

کورس د ګډون تصدیق پاڼې او د کميسيون يو 

شمېر نرشايت تويك هم وويشل شول
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ډېــر عمر لرونکي اشــخاص د ټولنــې له ډېرو 

رضر منونکــو ډلو څخه شــمېرل کيږي چې د 

ځانګړو جســمي او اروايــي رشايطو د درلودلو 

له امله ډېری مهال لــه خپلو فردي او ټولنيزو 

حقونو څخه بې برخې پاتې کيږي او که غواړي 

که نه غواړي د خپلو انساين او هيوادنيو حقونو 

لــه نقض رسه مخ دي، په داســې توګه چې د 

ډېر عمــر لرونکو اشــخاصو ټولنيز وضعيت ته 

کتنه د دې ښــکارندويي کوي چې د دوی په 

ډېرو حقونو د ځانګړي وضعيت تر اغېز الندې 

ســرتګې پټيږي او په ډېرو فرهنګي، ټولنيزو او 

اقتصادي ابعادو کې ښــکاره تبعيض او توپري 

وررسه روا ګڼــل کيــږي، نــو اړينــه ده چې د 

دوی د حقونو او آزاديــو د تامني لپاره اغېزمن 

اقدامات ويش او د ډېر عمر لرونکو د حقونو د 

ضايع کېدو مخه ونيول يش.

د ډېر عمر 

لرونکو اشخاصو 

لپاره د ملګرو 

ملتونو اصول

United Nations
Principles for Older Persons 

ژباړه: روښان زيرک

د همدې له مخې او د دې اړتياوو د احســاس 

لــه مخې، د ملګــرو ملتونو ســازمان د 19۸2 

کال د ډســامرب د درېيمې نېټــې په ۳7/۵1 

ګڼــه پرېکړه ليــک کې په بېالبېلــو ټولنو کې 

د ډېــر عمــر لرونکو اندېښــمنوونکي وضعيت 

ته پــام کړی او هم د ملګرو ملتونو ســازمان د 

عمومــي غونډې پــه د19۸۵ کال د نوامرب پر 

29مــه ۴۰/۳۰ ګڼه پريکړه ليــک کې پر دې 

ټکي تاکيد شــوی چې ډېر عمــر لرونکي بايد 

د پراختيا په پروســه کې د ټولنې په ټولو کچو 

کــې د مهم عنرص په توګه د پام وړ وګرځي؛ او 

بالخره، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې 

د 1991 کال د ډسامرب پر 16مه نېټه ۴6/91 

ګڼــه پريکړه ليــک کې، دغه پريکــړه ليک »د 

ډېــر عمرلرونکو لپاره د ملګــرو ملتونو اصول« 

تر رسليــک الندې له ډېر عمر لرونکو کســانو 

څخه د مالتړ لپاره تصويب کړ او له دولتونو يې 

غوښــتنه وکړه چې ډېر عمر لرونکي کسان په 

خپلو ميل پروګرامونو کې ځای پر ځای کړي.

دا پريکړه ليک يوه مقدمه او 1۸ مادې لري او 

په دې کې تر ټولو ښــه اصول چې د ډېر عمر 

لرونکو اشــخاصو لپاره اړين دي، ټاکل شــوي 

دي.

»د ډېر عمــر لرونکو لپــاره د ملګرو ملتونو 

اصول« د پريکړه ليــک ۱۸ګوين اصول په 

الندې ډول دي:

 الف. خپلواکي: 

1مــاده - خوړو، اوبو، رسپناه، پوښــاک، کايف 

روغتياساتنې، کورنۍ، د ټولنيز مالتړ له الرې 

عايــد ترالســه کولو او پــر ځان تکيــه کولو ته 

الرسسی.  
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2مــاده – د کار، دندې او بوختيا درلودل او يا 

نورو عايد لرونکو بوختياوو ته الرسسی. 

3ماده – د کار د وخت او د کار د پرېښــودلو د 

طريقې په ټاکلو کې د ګډون حق. 

4ماده – مناسبو روزنيزو او ښوونيزو پروګرامونو 

ته الرسسی. 

5ماده –  د شــخيص لومړيتوبونو او بدلونونو د 

اعامل لپاره د ډېر عمر لرونکو له توان رسه سم 

په امن او مناســب چاپېريال کې د ژوند کولو 

حق. 

6مــاده – د ډېر عمــر لرونکو لپــاره د ځانګړو 

امکاناتو شتون، تر هر اوږد مهاله پورې. 

 ب. ګډون :

7ماده– د ټولنې په بطن کې د ډېر عمر لرونکو 

پاتــې کېدل او د ډېر عمر لرونکو اشــخاصو د 

ښــه ژوند او هوســاينې او ځوانو نســلونو ته د 

هغوی د تجروبــو او پوهې د لېږد په برخو کې 

د اغېزمنو سياستونو په تدوين او پيل کولو کې 

فعال ګډون. 

8 مــاده– ټولنې تــه د خدمــت او د ډېر عمر 

لرونکو اشخاصو عالقې او توان رسه په متناسبو 

رشايطو کې د داوطلبو خدمتونو تررسه کولو ته 

د الرسيس امکان او د فرصتونو پراختيا. 

9مــاده – د ډېر عمر لرونکو اشــخاصو لپاره د 

خوځښتونو او ټولنو رامنځته کول. 

 ج.  ساتنه:

10ماده – د ټولنې د فرهنګي ارزښتونو د نظام 

پر بنسټ د کورنۍ او ټولنې له مراقبت او مالتړ 

څخه برخه منېدل.

11مــاده – د بدين، ذهنــي او عاطفي روغتيا 

ساتنې يا روغتيا پالنې لپاره روغتيايي مراقبت 

ته الرسسی او يا د ناروغيو مخنيوی او وقايه. 

12مــاده – د شــخيص خپلواکــۍ، مالتــړ او 

مراقبــت لپاره ټولنيــزو او حقوقي خدمتونو ته 

الرسسی.

13مــاده – د مالتړيزو، پيــاوړي کوونکو او په 

انســاين او امن فضــا کې د ټولنيــزو او رواين 

انګيــزو رامنځتــه کوونکــو مرکزونو پــه مټ د 

مراقبت مناسبو کچو څخه برخه منېدل. 

14ماده – له برش حقونو او بنسټي ازاديو څخه 

برخه منېدل، لکــه کرامت، عقيدې، اړتياوو او 

خصويص حريم ته پوره درناوی او د روغتيايي 

مراقبت او د اســتوګنې پر مهــال په هرې رس 

پنــاه او هر مراقبتي او درمليز ځای کې د ژوند 

د کيفيت اړوند د تصميم نيونې حق. 

 د.  ځان جوړونه:

15مــاده- د خپلو بالقوه وړتياوو د پوره پراختيا 

لپاره د فرصتونو درلودل. 

16ماده- د ټولنې ښونيزو، فرهنګي، معنوي او 

تفريحي امکاناتو او رسچينو ته الرسسی.

 هـ.  کرامت: 

17ماده – له جسمي يا ذهني )اروايي( ناوړې 

ګټې اخســتنې پرتــه او د کرامــت، امنيت او 

آزادۍ له خونديتوب رسه د ژوند تېرولو امکان. 

18مــاده – د عمــر، جنــس، اصل يــا قومي 

مخينې، ناتوانۍ )معلوليت( يا نورو وضعيتونو 

په نظر کې نيولــو پرته له ډېر عمر لرونکو رسه 

منصفانه او عادالنه چلند او د اقتصادي ګډون 

د کچې په نظر کې نيولو پرته ارزښت ورکول.

د پريکړه ليک اړوند ټکي:

دا پرېکــړه ليــک د برش حقونــو د بني املليل 

اســنادو له جملې څخه شــمېرل کيږي او دا 

چې د شــاملو افرادو له مخې يې يواځې د ډېر 

عمرلرونکو اشــخاصو حقوق تــر مالتړ الندې 

نيــويل دي د ځانګړو بني املليل اســنادو تر 

چرت الندې طبقه بندي کيږي. دا ســند هيڅ 

ډول قانوين او حقوقي الزام حتا د هغو دولتونو 

لپاره هم نه رامنځته کوي چې د دې د تصويب 

لپــاره يــې مثبتــه رايــه ورکــړې ده او يواځې 

اخالقي او سيايس ارزښت لري.

دا چې د ډېر عمر لرونکو اشــخاصو حقونو ته 

د پاملرنې مســله مهمه چاره وشــمېرل يش د 

ملګرو ملتونو سازمان د 1999 کال د جنوري 

پــر 2۰مه په ۵۳/1۰9 ګڼــه پرېکړه ليک کې 

 ) A/53/6150( چــې د درېيمــې کمېټــې

په رپــوټ کې يې صــادر کــړی، 1999 کال 

يې د ډېــر عمر لرونکو د بــني املليل کال په 

نــوم نومولــی و. د دې پرېکړه ليک تر تصويب 

وړاندې هم د ملګرو ملتونو سازمان د ډېر عمر 

لرونکو کســانو مســلې ته پاملرنه کړې وه او د 

19۸2 کال د ډســامرب د درېيمــې نېټــې په 

۳7/1۵ ګڼه پريکړه ليــک کې يې په بېالبېلو 

ټولنــو کې د ډېر عمر لرونکو اندېښــمنوونکي 

وضعيت ته پــام کــړی و. همدارنګه د 19۸۵ 

کال د نوامــرب پر 29مه په ۴۰/۳۰ ګڼه پريکړه 

ليک کې د ملګرو ملتونو ســازمان په دې ټکي 

تاکيد کړی چې ډېر عمر لرونکي بايد د مهم او 

اړين عنرص په حيث د پراختيا په پروسه کې د 

ټولنې په ټولو کچو کې د پاملرنې وړ وګرځي. 

رسبېره پر دې، دا موضوع په نورو مهمو اسنادو 

او رپوټونو کې هم د پام وړ ګرځېدلې.

از صفحه 25

د برش د استوګنې د نړيوال...

پر بنســټ چې په اســتانبول کې د ښارونو او 

سيمه ييزو مقاماتو د نړيوالې غونډې له الرې 

ترالسه شوې، سياســتونو، موخو، لومړيتوبونو 

او ميل پروګرامونو ته له زيان اوښتلو پرته بايد 

ترسيم يش. د پياوړي کولو سرتاتيژي، له اړتيا 

رسه سم، د محرومو او رضرمنونکو ډلو اړوند د 

دولت ځانګړو اقداماتو ته اړتيا لري.

1۳. لکه څنګه چې د هبيتات د کړنالرې 

پيل کول کايف رسچينو تــه اړتيا لري، بايد د 

نويو او اضايف رسچينو تر څنګ، څواړخيزې، 

دوه اړخيــزې، عمومــي، خصــويص، په ميل 

او بــني املليل کچه له هــرې رسچينې څخه 

ترالســه کېدونکي مايل امکانات بســيج کړو. 

په دې اړه موږ بايد ظرفيت ســازي اسانه کړو 

او د ټکنالــوژۍ او فنــي پوهــې د لېږد کچه 

لــوړه کړو. رسبېره پر دې مــوږ د ملګرو ملتونو 

سازمان په وروســتيو بني املليل کنفرانسونو 

کې پر خپلو مخکنيو ژمنو، په ځانګړي ډول په 

21مه کړنالره کې درج شويو ژمنو باندې، چې 

د مايل تاميناتو او د ټکنالوژۍ د انتقال اړوند 

وې، يو ځل بيا تاکيد کوو.

1۴. موږ په دې عقيده يوو چې د هبيتات 

د کړنالرې پوره او اغېزمنه اجرا د ملګرو ملتونو 

ســازمان د برش د استوګنې مرکز )هبيتات( د 

نقــش پياوړتيا غواړي. پــه دې اړوند اړينه ده 

چې دغه مرکز په پوره توګه پر مشخصو او رڼو 

ســرتاتيژيکي موخو او مســائلو مترکز وکړي. 

د دې لپــاره مــوږ د هبيتات د عمــل پروګرام 

او کړنــالرې د بريالۍ اجرا لپــاره خپل مالتړ 

اعالمــوو او د هبيتات د کړنالرې د اجرا اړوند، 

د ميل او ســيمه ييزو د عمل طرحو ونډه، چې 

د دې کنفرانــس لپاره جوړې شــوې دي، په 

پوره توګه په رسميت پيژنو.

پــه  زمانــې  نــوې  د  کنفرانــس  دا   .1۵

استانبول کې، د فرهنګ او پيوستون د دوران 

پاڼه اړوي. لکه څنګه چې د يويشــتمې پېړۍ 

خــوا ته حرکت کــوو، د برش اســتوګنې ته په 

مثبت نظــر، زموږ د ګډونوالو د راتلونکي لپاره 

د هيلــې احســاس او حقيقي او ارزښــتمنې 

ننګونــې باندې ارصار کــول دي، هغه ننګونه 

چــې په ګډه داســې نړۍ جوړه کــړو چې هر 

څــوک و کــوالی يش هلته په امــن کور کې، 

هوســا ژوند ته له هيلې رسه، باعزته، ســامل، 

خوندي، خوښ او هيله مند ژوند ولري.
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مقدمه
امروزه تقریباً هیچ کشوری در جهان یافت 
نمی شود که از نظر نژادی، مذهبی، اعتقادی و 
زبانی دارای جمعیتی یک دســت  باشد و وجود 
اقلیت هایی با ویژگی هــای متفاوت فرهنگی، 
مذهبی، اعتقادی و زبانی یک واقعیت غیرقابل 
انکار اســت. این اقلیت ها که به علل گوناگون 
با اکثریت جمعیت کشــور متفاوت اند، به علت 
موقعیت ضعیف و غیرحاکمــی که در جامعه 
دارند در معرض تبعیض قرار دارند و به همین 
علت، همواره خطر بالقوه تعارضات و درگیری 
چنین جوامعی را تهدید می کند. حقوق اقلیت ها 
امروزه از جمله چالش برانگیزترین موضوعات، 
هم در عرصه   روابط بین دولت ها و هم در زمینه  
روابط بین دولت ها با اقلیت-های شــان است. 
ســازمان های بین المللی متعددی نیز پی گیر 
و مســئول موضوع اند. این موضوع در کشــور 
ما که کشــوری چند قومیتی و در واقع کشــور 
اقلیت هاست،  اهمیت مضاعفی  دارد. از یک سو 

بررسی حقوق
اقلیت ها در افغانستان
 بهناز جاهد و سهیال حبیبی 

دولت در دغدغه چگونگی برخورد با اقلیت ها، 
خطر مطالبات قومی، دسیسه ها و سوء استفاده 
بیگانگان از این وضعیت ها و نگران آلت دست 
قرار گرفتن برخی از تبعه خود است و بیش از 
هر چیزی به حفظ تمامیت ارضی اســتقالل و 
حاکمیت کشور می اندیشد. این وظیفه دولت 
اســت که اقلیت  های موجود در درون نظام را 
با اکثریت جامعه پیوند دهد و مردم کشــور را 
به ملت  بد ل کنــد. دولت زمانی می تواند ملت 
واحدی داشــته باشــد که زمینه برخورداری 
از حقوق اساســی در جامعــه را برای همگان، 
بدون درنظرداشت موانع برای اقلیت ها  یا  دادن 

امتیازی برای اکثریت، مهیا کند. 
در طول تاریخ، در جوامــع گوناگون، این 
اقلیت ها بوده اند که همیشــه محروم از حقوق 
و آزادی های اساسی خود بوده اند و مورد حمله 
و تجاوز اکثریت قرار می گرفتند. تاریخ شــاهد 
حوادث تلخ و ناگواری در این زمینه بوده است، 
اما بعد از جنگ جهانی دوم تا جایی کشورهای 

جهان به توافق رســیده اند که باید این قشر از 
جامعه نیز از حقوق خود خاص به عنوان انسان 
بودن نه به عنوان اقلیت بودن در یک اجتماع 

برخوردار شوند.

تعریف اقلیت
تعاریف مختلفی از اقلیت می توان ارائه داد. 
در یک دســته بندی، این تعاریف را می توان به 

دو نوع لغوی و حقوقی تقسیم بندی کرد.
در مفهوم لغوی، واژه اقلیت به معنای »کم 
بودن«، »قسمت کم تر« و در اصطالح، »گروهی 
از افراد یک کشور یا یک شهر می-باشند که از 
لحاظ دین و مذهب یا نژاد، از اکثریت متمایز 
باشــند ۱.« و در ادبیات حقوقــی به اجتماعی 
از شــهروندان اطالق می شــود که به واسطه 
داشتن ویژگی یا ویژگی هایی، از گروه اکثریت 
متمایز باشد. معموالً گروه اقلیت، در مقایسه با 
موقعیت خود در کشــور محل سکونت تعریف 
می شود، ولی ممکن است در یک منطقه   بسیار 
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بزرگ مانند یک قاره  یا منطقه ای کوچک مانند 
یک شهر نیز شناسایی شود.

در تعریف اقلیت می تــوان به تعریفی که 
یکی از نویسندگان حقوقی ارائه داده توجه کرد 
که بر طبق آن، اقلیت عبارت است از »گروهی 
از اتباع یک کشــور که از لحــاظ ملی، نژادی، 
زبانی یا مذهبی از دیگر اقشــار مردم متفاوت 
بوده، از لحاظ تعداد کم ترند و قدرت حکومت را 
نیز در دست ندارند.« توجه به حقوق اقلیت ها 
از دو جهت مورد عنایت واقع شده و در اسناد 
بین المللی مختلف به آن پرداخته شــده است: 
یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم 
تبعیــض در برخورداری از حقوق و آزادی های 
اساســی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت 

ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود  2 .
لوئیــس ورث، جامعه شــناس آمریکایــی 
معتقد اســت: »هر گروهی کــه در جامعه ای 
زندگی می کند و به خاطر مشخصات فزیکی و 
یا فرهنگی ویژه اش مواجه با رفتاری نامتناسب 
و متفاوت با رفتار نســبت به افراد دیگر جامعه 
شــود و در نتیجه خود را موضوع یک تبعیض 

جمعی بداند، اقلیت به حساب می آید ۳.«

تاریخچه
امروزه در بســیاری از کشورها، اقلیت های 
نژادی، مذهبــی و زبانی وجــود دارند که در 
مواردی به جهات سیاسی تحت فشار اکثریت 
که معمــوالً حکومت را در دســت دارند، قرار 
می گیرند. حقوق بین الملل به منظور جلوگیری 
از سوء استفاده های احتمالی اکثریت و پشتیبانی 
از اقلیت ها در زمینه حقوقی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی مقرراتی وضع کرده اســت. در آغاز 
باید از قرارداد ۱۸۵۶ پاریس نام برد که صریحاً 
تبعیض نژادی و مذهبی را رد می کند، اما پس از 
جنگ های  جهانی اول و دوم تغییرات عمده ای 
در مرزهای برخی کشــورها پدیــد آمد و در 
نتیجه، کشورهای جدیدی به صحنه بین المللی 
راه یافتنــد. این امر خود باعث اختالط نژادی، 
مذهبی و زبانی ملت ها شد و سکونت اقلیت ها 
را نیز در این کشورها  همراه داشت. جامعه ملل 
بــرای اقلیت ها حقوق و امتیازاتی قائل بود، اما 
در مقابــل وظایفی نیز به عهده آنان بود، چون 
داشتن وفاداری به کشور متبوعه پیش از برپایی 
سازمان ملل متحد، از حقوق بشر اشکارا اما به 
صورت پراکنده حمایت می شــد. با شناسایی 
مسائل ویژه توسط قدرت های مسلط سیاسی و 
اقتصادی آن زمان، جبران هایی مطالبه شد. از 
این رو معاهدات، گروه های خاصی از اقلیت ها 
را مورد حمایت قرار دادند و به مشکالت خاص 
گروه های آسیب پذیر مورد نظر توجه کردند. با 
این همه، سازمان ملل متحد حمایت از اقلیت ها 
را بیش از جامعــه ملل مورد توجه قرار داده و 

چه در منشــور و چــه در قراردادها و مقررات 
دیگر مربــوط به حقوق بشــر از آن یاد کرده 
اســت. باید در نظرداشــت که توسعه حقوق 
بین المللی بشــر از بسیاری جهات، نمونه ای از 
اصل صالحیت تکمیلی اســت، به این معنا که 
جامعه بین المللی تنها زمانی در موضوع حقوق 
بشر قدم می گذارد که دولت ها قادر یا مایل به 

پرداختن به مسأله نباشند ۴ .«

ضرورت حمایت از اقلیت ها
دور از واقعیــت نخواهــد بــود اگر چنین 
نتیجه گرفت که حمایت از اشــخاص متعلق 
به گروه های اقلیت اساساً به نفع دولت و گروه 
اکثریت است. به عنوان یک قاعده   عام می توان 
گفت که ثبات و امینت کشــور با حفظ حقوق 
اقلیت هــا، بهتر تأمین می شــود. اگر دولت به 
رعایت حقوق اقلیت ها وفادار باشــد، در عوض 
می تواند امیدوار باشد که گروه های اقلیت نیز 
وفاداری خود را به دولت نشان دهند و تمامیت 
ارضی کشــور حفظ شــود. زیرا ثبــات و رفاه 
عمومی کشور به نفع اقلیت ها نیز خواهد بود. 
از سویی دیگر پاسداری از تنوع فرهنگی جامعه 
به برپایــی و ترویج نظامی تکثرگرا می انجامد. 
نظامــی که در  آن اعضــای گروه های مختلف 
با رعایــت احترام متقابــل زندگی می کنند و 
ارتباطات و مبادالت فرهنگی ما بین گروه های 
متعدد جامعه، افزایش می یابد. »کمیته   حقوق 
بشــر« در تفســیر عام ماده 2۷ میثاق حقوق 
مدنی و سیاســی بــا اذعان به ایــن حقیقت 
می گوید: »حمایت از این حقوق در راســتای 
تأمیــن بقا و تــداوم ترویج هویــت فرهنگی، 
مذهبــی و زبانی اقلیت ها صورت می گیرد...  .« 
بنابر ایــن نظام حقوق اقلیت هــا در پی تأمین 
دو هدف اســت که علی رغم وجود تفاوت های 
ظاهری پیوندی ناگسســتنی با یکدیگر دارند: 
۱. اقدامــی در جهــت پیشــگیری از جنگ و 
درگیری میان افراد متعلق به گروه های اقلیت و 
اکثریت ساکن کشورهای مختلف در پرتو حفظ 
تمامیت ارضی دولت ها و در نتیجه پاسداری از 
صلح و امینت بین المللی. 2. حفظ تنوع قومی، 
فرهنگــی و زبانی به عنوان پدیده ای طبیعی و 

خدادادی  ۵.«

 جایگاه حمایت از حقوق اقلیت ها
حقوق  در  اقلیت هــا  حقــوق  الف( 

بین الملل
توجه به حقوق اقلیت ها از دو جهت تحت 
بررســی قرار گرفتــه و در اســناد بین المللی 
مختلف به آن پرداخته شــده اســت: یکی از 
جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض 
در برخورداری از حقوق و آزادی های اساســی 
و دیگری حق داشــتن و حفــظ هویت ملی، 

قومی، زبانی و مذهبی خود، بســیاری از اسناد 
بین المللــی و نهادهای بین المللی که کشــور 
افغانســتان نیز به برخی از آن ها ملحق شده، 
این امر مهم را به عهده دارند. در میان اســناد 
مهــم بین المللی برای اولین بــار در معاهدات 
صلح وستفالیا در ســال ۱۶۴۸ طبقه بندی از 
اقلیت ها در چارچــوب مذهب صورت گرفت. 
این معاهدات به مســیحیان  پرنس نشین هایی 
که در فرقه شــان مطابق با کلیســای رسمی 
نبود، حق انجام مناسک مذهبی را در مأل عام 
در ساعات مشــخصی از روز اعطا می کرد. این 
اقلیت ها، طبق معاهده، حق داشــتند به طور 
خصوصی هر زمانی که می خواســتند مناسک 
مذهبی خاص خودشــان را اجرا کنند. بدین 
ترتیب، معاهدات صلح وســتفالیا مقرراتی در 
خصوص حمایت از اقلیت های مذهبی و تأمین 
آزادی انجام عبادات آن ها تدوین کردند. در این 
زمان در ممالک اسالمی، اقلیت های مذهبی با 
توجه به مقررات فقه اسالمی از استقالل کامل 
برخوردار بودند و غیرمسلمانان می توانستند در 
اموری هم چــون ازدواج، طالق، ارث، وصیت و 
غیره تابع مقررات مذهبی خود باشــند. حتی 
رعایت برخی مقررات کیفری اسالمی از جمله 
ممنوعیت شــرب خمر، در مورد غیرمسلمانان 
الزامی نبود. هم چنین معاهده برلین در ســال 
۱۸۷۸ وضعیــت حقوقــی ویــژه ای به برخی 
گروه هــای مذهبــی اعطا کرد کــه بعدها در 
چارچوب جامعه ملل به عنــوان الگویی برای 
نظام حقوقی اقلیت ها مورد استفاده قرار گرفت. 
قبل از تشــکیل ســازمان ملل متحد و در 
زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک 
نظام بین المللی حمایــت از اقلیت ها به وجود 
آمــد. بدین صورت کــه در معاهداتی که بین 
دولت ها بسته می شد مقرر می شد، دولت هایی 
که در آن ها اقلیت هایی وجود دارند، نسبت به 
آن ها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان 
و مذهب خود را بــه آن ها بدهند. جامعه ملل 
به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محســوب 
می شد و یک کمیته ســه نفره از سوی جامعه 
ملل برای بررســی ادعاهــای مربوط به نقض 
حقوق اقلیت ها تشکیل شده بود. پس از جنگ 
جهانی دوم و تشــکیل ســازمان ملل، اسناد 
مختلف به نحو عام و یا به صورت خاص مسئله 
رعایت حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار دادند. 
در منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق 
بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی 
همه افراد بشــری و برخورداری آنان از حقوق 
و آزادی های اساســی بــدون تبعیض از حیث 
نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است. 
)مقدمه و مواد ۵۵، ۱۳ و ۷۶ منشور ملل متحد 
و ماده 2 اعالمیه جهانی حقوق بشــر( همین 
عنــوان عام و کلی در میثاق بین المللی حقوق 
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مدنی و سیاســی و میثاق حقــوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد آمده است. )ماده 2 
میثاقین( در همین راستا، به کنوانسیون حقوق 
کودک نیز می توان اشاره کرد که در آن هم به 
رفع تبعیض از هر حیث اشاره شده است. )ماده 
2( برخی از اسناد بین المللی نیز بطور مشخص 
و ویژه به حقوق اقلیت هــا اختصاص دارد که 
از آن جمله می توان اســناد زیر را برشــمرد: 
کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب 
ســال ۱۹۶۵ مجمع عمومی، کنوانسیون منع 
و مجــازات ژنوســاید )۱۹۴۸(، کنوانســیون 
ضدتبعیض در تعلیم و تربیت )یونسکو ۱۹۶0(، 
مقاوله نامه شــماره ۱۱۱ دربــاره تبعیض در 
استخدام و اشتغال )مصوب سازمان بین المللی 
کار ۱۹۵۸(، اعالمیه محــو هر نوع نابردباری و 
تبعیض بر اساس مذهب )مصوب سال ۱۹۸۱ 
مجمــع عمومی( و اعالمیــه مربوط به حقوق 
افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی 
و زبانی )مصوب ســال ۱۹۹2 مجمع عمومی(. 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عالوه 
بر مقــررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه 
افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب 
و مخصوصــا مــواد ۱۸، ۱۹، 2۴، 2۵، 2۶ در 
ماده 2۷ مشخصاً از اقلیت های نژادی، مذهبی 
و زبانی نام برده و حق برخــورداری آنان را از 
فرهنگ دین خاص خود به رســمیت شناخته 
است. بحث ها و مناقشاتی هم که درباره تعریف 
اقلیــت و صدق عنــوان اقلیت بــر گروه هایی 
از افــراد وجود دارد، عمدتا در قســمت صدق 
عنوان اقلیت ها یعنی شــناختن حفظ هویت 
خاص آن هاســت و گر نه از لحاظ عدم تبعیض 
و برخورداری از حقوق و آزادی های اساســی 
از لحاظ اســناد بین المللی نسبت به همه افراد 
بحثی وجود ندارد. برای مثــال، بیان دو ماده 
2۶و 2۷ میثــاق بین المللی حقــوق مدنی و 
سیاسی که اولی ناظر به حکم کلی رفع تبعیض 
اســت و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیت ها را 

بیان می کند، خالی از بحث نیست.
ماده 2۶: »کلیه اشــخاص در مقابل قانون 
متساوی هســتند و بدون هیچ گونه تبعیض، 
استحقاق حمایت باالسویه قانون باید هر گونه 
تبعیض را منع و برای کلیه اشــخاص حمایت 
مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از 
حیث نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید 
دیگر، اصل و منشاء اصلی یا اجتماعی، مکنت، 

نسبت یا هر وضعیت دیگر را تضمین نماید.«
ماده 2۷: »در کشــورهایی که اقلیت های 
نژادی، مذهبی یا زبانی، وجود دارند، اشخاص 
متعلق به اقلیت هــای مزبور را نمی توان از این 
حق محروم نمود که در مجموع با ســایر افراد 
گروه خاص خودشــان از فرهنگ خاص خود 

متمتع شــوند و به دین خــود متدین بوده و 
بر طبق آن عمل کننــد، یا به زبان خود تکلم 
نمایند.« اعالمیه مربوط به حقوق افراد وابسته 
به اقلیت ها، مصوب سال ۱۹۹2 مجمع عمومی 
ســازمان ملل، به نحو مشخص تر و روشن تری 
توجه به حفظ هویت اقلیت ها را مشروحا بیان 
کرده که البته هنوز در ســطح اعالمیه است و 
عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده ۱ این 
اعالمیه می گوید: »دولت ها باید از موجودیت و 
هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی و زبانی 
واقع در قلمرو خود حمایت نموده و شــرایط 
و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشــد هویت آن 
ها را تشــویق نماینــد...« هم چنین یک نهاد 
خاص حقوق بشــری در ســازمان ملل نیز به 
نام کمیســیون فرعی جلوگیری از تبعیض و 
حمایــت از اقلیت ها و عــدم اعمال تبعیض و 
حمایت از اقلیت ها از سال ۱۹۴۷ تأسیس شد 
و با تشــکیل اجالس ســاالنه در ژنو و داشتن 
برخــی گروه هــای کاری در زمینه حمایت از 

اقلیت ها تالش می کند.

موانع پیشرفت حمایت از اقلیت ها در 
حقوق بین الملل

۱. نخســتین مانع برای گســترش حقوق 
اقلیت هــا، به ویــژه اقلیت هــای مذهبی، حق 
»حاکمیــت دولت ها« اســت. دولت ها همواره 
از دخالــت دیگران دربــاره اقلیت های موجود 
در قلمــرو خود نگرانند و روی خوش نشــان 
نمی دهنــد و این گونه مداخالت را از مصادیق 

مداخله در امور داخلی خود می دانند.
2. هر جامعه ملی، نظام حقوقی و اجتماعی 
خاص خود را دارد. این نظام بر اساس تعلقات 
تاریخی، فرهنگی و مذهبی خاص همان جامعه 
شکل گرفته و در چارچوب قوانین داخلی خود 
ادامــه حیات می دهند. از ایــن رو مقاومت در 
برابر ظهور و بروز فرهنگ های بیگانه، طبیعی 
به نظر می رسد. چنانچه آداب و سنتی  خالف 
نظم حقوقی یا عمومی و اخالق حاکم بر جامعه 
به شمار آید، در جای خود می تواند محدودیتی 
بر سر راه رژیم حمایت از حقوق اقلیت ها باشد.
۳. از مشــکالت اساســی دیگر عدم اراده 
تعریفی صحیح از مفاهیمی چون مذهب، فرقه، 
دین، فرهنگ و مواردی از این ســبک اســت. 
شاید ارائه تعاریفی دقیق از این مواد به تکامل 
حقوق اقلیت های مذهبی در سطح بین الملل 

کمک کند.
۴. تشــدید و تهییج فرقه گرایــی و ایجاد 
فرقه هــای نوظهور در مناطق حســاس مانند 
خاورمیانه و افریقا از جانب کشورهای غربی از 
عوامل جدی تمایل دولت ها برای قایل شــدن 
حقوق بیشــتر برای اقلیت ها ست. این کشورها 
ابتدا به ایجــاد فرقه ها  یا تهییــج فرقه گرایی 

در این کشــورها اقدام می کنند و در گام بعد 
با مطرح کردن مبحــث حقوق اقلیت ها که بر 
اساس مرور مختصری که انجام دادیم، وضعیت 
آن ها در کشــور خود آن ها معلوم نیست، قصد 
مخدوش کردن و ایجاد ناامنی و چند دستگی 

در این کشورها را دارند ۷ .
ب( حقوق اقلیت ها در اسالم

یکی از اصیل ترین محورهای تمایز افراد در 
جامعه بشــری، قومیت و نژاد است. چه بسیار 
کشــورهایی که بر این اساس تشکیل شده اند 
یا این محور، اســاس حاکمیت آن ها را تعیین 
می کند. از ســویی دیگر، اسالم، قومیت و نژاد 
را بــرای طبقه بندی افراد جامعه به شــهروند 
درجه یک و درجه دو نمی پسندد، وانگهی اصل 
ســرزمینی بودن تابعیت نبز بــرای دینی که 
خود را فرامنطقه ای و همگانی معرفی می کند، 
پذیرفتنی نیســت. پس چه چیزی در اســالم 

محور و اساس تقسیم شهروندان است؟
بر اســاس برخی نظرها، »مراد از بیگانه در 
فقه اسالمی، افراد دارای عقیده ای غیر از اعتقاد 
اســالمی است، اعم از این که معتقد به یکی از 
ادیان آسمانی، مثل یهودیت و مسیحیت بوده 
باشند یا این که اساســاً عقیده ای نداشته و یا 

اعتقاد مشرکانه ای داشته باشند.«
»در قانــون و ایدئولوژی جهانی اســالم، 
مسآله تابعیت و ملیت بر اساس خون و یا زبان 
و یــا خاک و دیگر عناصر مادی دیگر اســتوار 
نیست، بلکه موضوع تابعیت، یک امر اختیاری 
و مربوط به عقیده و طرز تفکر افراد تشــکیل 
دهنده جامعه اسالمی می-باشد. هر فردی که 
به عقیده اسالمی معتقد باشد، جزئی از جامعه 
اســالمی می شــود و نژاد و زبان و اقامتگاه و 
سابقه تاریخی وی و خاندانش به هیچ وجه در 

این زمینه مؤثر و مورد نظر نیست.« 
بی گمان، در هر جامعــه ای گروه های جدا 
از هــم وجــود دارد و در هر جامعه اســالمی 
نیز چنین اســت. گروهی شهروند درجه یک و 
دارای حقوق و تکالیف و امتیازهای ویژه ای اند 
و گروهی شــهروند درجه دو به شمار می آیند 
و حقوق، تکالیــف و امتیازهای خاص خود را 
دارند. همین تمایز موجود، برای وجود دو گروه 
کافی است، حال به هر اسمی که نامیده شوند، 

اقلیت یا شهروند درجه دو.
اساسی  قانون  در  اقلیت ها  حقوق  ج( 

افغانستان
افغانســتان از نگاه  ترکیب ملیتی، کشور 
اقلیت ها ســت. زیرا هیچ گروه قومی موجود در 
این کشور اکثریت )بیش از ۵0 درصد( تشکیل 
نمی دهد. در افغانستان می توان این اقلیت ها را 
به چند دسته تقســیم کرد، ولی با وجود این 
تنوعــات در بین اتباع افغانســتان، اقلیت های 
ادامه در صفحه 31
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1. مــوږ د دولتونو رييســان او د هيوادونو 

رســمي پالوي د برش د اســکان په دويم بني 

املليل کنفرانــس )هبيتــات 2( کې، چې د 

1996 کال د جــون لــه درېيمــې تر 1۴مې 

نېټې د ترکيې په اســتانبول کې جوړ شــوی، 

رسه راټول شــوي يوو، څو له دې فرصت څخه 

ګټــه واخلو او پر نړيوالو موخــو »ټولو ته کايف 

اســتوګنځی« او د برش استوګنځی پر امن، ال 

صحــي، چې د ژوند لپاره ال نــوره وړتيا ولري، 

ال عادالنــه، پاييدونکی او ال مثمر ځای بدلول 

تائيد کړو.

په کنفرانس کــې زموږ د پام وړ دوو مهمو 

موضوعاتو، »د ټولو لپاره کايف رسپناه« او »په 

ښارخوښــوونکې نړۍ کې د برش د استوګنې 

پاييدونکې پراختيا« د ملګرو ملتونو ســازمان 

له منشــور څخه الهام اخســتی دی او د شته 

ګډونوالــو د نــوي تائيد او د نويــو ګډونوالو د 

د برش د استوګنې د نړيوال 
کنفرانس اعالميه، استانبول
ژباړه: نجيب ستانکزی

جون  1996

ګډون په موخه په بني املليل، ميل او ســيمه 

ييزو کچو د انســان د ژوند د چاپېريال د ښــه 

وايل په الره کې د عمل په موخه جوړ شــوی. 

موږ د »هبيتــات کړنالره« کــې راغليو موخو، 

اصولــو او توصيو تــه خپل ځــان متعهد ګڼو 

او د هغــې د اجرا لپاره خپــل هر اړخيز مالتړ 

اعالموو.

2. مــوږ، د رضورت لــه مخــې، د بــرش د 

رسپنــاه او اســتوګنې د وضعيــت ترينګلتيــا 

مطالعــه او درک کړې ده. پــه عني حال کې 

ښــارونه او ښــارګوټي د متــدن، اقتصــادي 

پراختيا او ټولنيــز، فرهنګي، معنوي او علمي 

پرمختــګ پــه توګــه منو. مــوږ بايد له شــته 

فرصتونو د استوګنې د تنوع ساتنې لپاره ګټه 

پورتــه کړو، څو وکوالی شــو د خلکــو تر منځ 

پيوستون پياوړی کړو.

۳. مــوږ پــه ال پراخ مقياس کــې د ژوند د 

ســټنډرډ پر ښــه وايل والړې ژمنې او ازادي د 

ټول برشيت لپــاره يو ځل بيا تائيدوو. زموږ په 

يــاد دي چې »د کانــاډا د ونکوور بني املليل 

کنفرانــس«، »د بې کوره خلکو لپاره د رسپناه 

بني املليل جشن« او »د رسپناه لپاره نړيواله 

ســرتاتيژي«، دې ټولــو د برش د اســتوګنې د 

مســايلو اړونــد نړيوال پوهاوی زيــات کړی او 

د مناســبې رسپناه درلودلــو لپاره يې د اقدام 

دعوت ورکــړی دی. د ملګرو ملتونو ســازمان 

وروستيو نړيوالو کنفرانسونو، په ځانګړي ډول، 

د ملګرو ملتونو د نفوسو او پراختيا کنفرانس، 

موږ تــه د اقتصادي پراختيا، ټولنيزې پراختيا 

او د ژوند چاپېريال ســاتنې پربنسټ، چې له 

يو بــل رسه تړيل دي او پــه دوه اړخيز ډول د 

دوامــدارې پراختيا عوامل پيــاوړي کوي، په 

بيړين ډول د سولې، عدالت او ډميوکراسۍ د 

ترالسه کولو لپاره الرښود په الس راکړی دی. 
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موږ د دې غوښتنه کوو چې د دې کنفرانسونو 

پايلې د هبيتات په کړنالره کې ځای پر ځای 

کړو.

۴. د برش په استوګنه کې د ژوند د کيفيت 

ښــه وايل لپاره بايد د وضعيــت له ال خرابېدو 

رسه، چــې په ځانګړي ډول د پراختيا په حال 

کــې هيوادونو کــې بحران ته رســېدلی، بايد 

مبــارزه وکړو. د همــدې لپاره بايــد په جامع 

ډول، خاصکــر په صنعتــي هيوادونو کې د نه 

پاييدونکي توليد بېلګې، په جوړښت او وېش 

کې د نفوسو ناپايدار بدلونونه، اضايف نفوسو 

ته لومړيتوب ورکول، بــې کوري، ډېرېدونکی 

فقــر، بيکاري، ټولنيــز محروميتونه، د کورنۍ 

د  رسچينــې،  نــاکايف  نشــتوالی،  ثبــات  د 

جوړښت او بنسټي خدمتونو کمښت، د کايف 

پروګرام جوړونې کمښت، د امنيت نشتوالی، 

زياتېدونکــی تاوتريخوالی، د ژوند د چاپېريال 

خرابوالی او د ناروغيو په نسبت مخ په زياتېدو 

مترضر کېدل تر ارزونې الندې و نيسو.

۵. د بــرش د اســتوګنې ننګونــه نړيوالــه 

موضــوع ده، خــو هيوادونه او ســيمې هم له 

ځانګړو مسائلو رسه مخامخ دي، چې ځانګړې 

حل الرې غــواړي. موږ دغه اړتيا تشــخيصوو 

چې په ټوله نړۍ کې په ښــارونو، ښارګوټو او 

کليو کې خپلې همکارۍ او کوښښــونه زيات 

کړو، په ځانګــړي ډول د پراختيا په حال کې 

هيوادونــو او د انتقــال په حال کــې اقتصاد 

لرونکيــو هيوادونــو کــې، چې لــه خطرناک 

وضعيــت رسه مخامخ دي. په دې اړه موږ منو 

چې نړيوالې اقتصادي دنياپالنې د پراختيا د 

پروسې لپاره فرصتونه او ننګونې او همدارنګه 

خطرونه، تزلزل او د مايل مســايلو اړوند مايل 

پراختيا، بهرنيــو قرضونو، بهرنۍ ســوداګرۍ 

او د ټکنالــوژۍ د لېږد په برخــو کې د مثبتو 

اقداماتو په وسيله د هبيتات د کړنالرې موخو 

ته نږدې کېدل شوين کړي دي. زموږ ښارونه 

بايد داســې ځــای وي، چې هلته انســان په 

عظمت، ســالمتيا، خوښــۍ، هيلې او امنيت 

کې ژوند وکړي.

6. د ښــار او د کليو پراختيا له يو بل رسه 

تــړيل دي. د ښــاري اســتوګنې د ښــه وايل 

رسبېره، موږ بايد داسې کار وکړو چې کليوالو 

سيمو ته کايف جوړښــت، عمومي خدمات او 

د بوختيــا فرصتونه وړاندې کړو، چې د هغوی 

فعاليتونــه زيات کړو او د اســتوګنې متمرکزه 

شبکه رامنځته کړو او له کليو څخه ښارونو ته 

کوچېدل کم کړو. واړه او متوســط ښــارګوټي 

ځانګړې پاملرنې ته اړتيا لري.

7. دا چــې انســان د دوامــدارې پراختيا 

اصيل موضوع ده، نو د هبيتات د کړنالرې په 

اجرا کې زموږ د اقدام بنسټ انسان دی. موږ 

د ښځو، ماشومانو او ځوانانو ځانګړې اړتياوې 

په امن او ســاملو رشايطــو درک کوو او بايد د 

فقر او تبعيــض د له منځه وړلو په موخه خپل 

کوښښــونه زيات کړو او د برش د ټولو حقونو او 

د ټولو لپاره د بنسټي ازادۍ مالتړ وکړو، ارتقا 

ورکړو او بنســټي اړتياوو ته ځــواب ووايو، لکه 

ښونه او روزنه، تغذيه، روغتيايي خدمات او په 

ځانګړي ډول د ټولو لپاره کايف استوګنځای. 

د همدې له مخې موږ د برش په اســتوګنه کې 

د رشايطو ښــه وايل ته ځــان متعهد ګڼو او د 

دې اړتيا وينو چــې نړيوال، اقتصادي، ټولنيز 

او د ژوند د چاپېريال بهري و ارزول يش، څو د 

ټولو خلکو لپاره د ژوند ښه چاپېريال رامنځته 

کړو.

همدارنګــه بايــد د ښــځو او نرانو پــوره او 

مســاوي ګــډون او په ســيايس، اقتصادي او 

ټولنيــز ژونــد کــې د ځوانانو اغېزمــن ګډون 

تضمــني کــړو. مــوږ بايــد د معلولينــو پراخ 

الرسســی، د دې تــر څنــګ په سياســتونو، 

پروګرامونــو او د بــرش د اســتوګنې اړونــد د 

رسپنــاه او دومدارې پراختيا پــه پروژو کې د 

جنسيت تساوي پورته يوسو. موږ له يو ميليارد 

څخه زياتو مطلــق فقريو خلکو ته په ځانګړې 

اشــارې رسه او د يادو محرومو او رضر منونکو 

ډلــو غــړو ته د هبيتــات په کړنــالره کې دغه 

تعهدات منو.

۸. موږ د مناســب اســتوګنځای درلودلو 

حــق، چې په بــني املليل اســنادو کې درج 

شوی، بيا تاييدوو. په دې الره کې په ټولو کچو 

د دولتي، خصويص او غري دولتي ګډونوالو د 

ګډون غوښــتونکي يو، چې د بوختيا امنيت، 

لــه تبعيض مخنيــوی او د ټولو لپــاره د پريلو 

وړ مناســب اســتوګنځي ته مساوي الرسسی 

تضمني کړو.

9. مــوږ بايــد هڅــه وکړو چې د تــوان وړ 

اســتوګنځي د عرضه کولو د پراختيا په برخه 

کې ټولنيــزو او د ژوند د چاپېريال د مســايلو 

رسه مطابقــت لرونکي ګټور فعاليــت لپاره د 

بــازار د پيــاوړي کولو لــه الرې، او همدارنګه 

زمکې او اعتبار ته د الرسيس د کچې د زياتولو 

له الرې، له هغو خلکو رسه مرســته وکړو، چې 

د کــور جوړونې په بازارونو کــې د ګډون وس 

نه لري.

1۰. د ژوند د دوامدار نړيوال چاپېريال او 

پــه خپلــو کورونو کې د ژوند د کيفيت د ښــه 

وايل لپــاره، مــوږ د توليد د دوامــدارو بېلګو، 

مــرصف، لېــږد رالېــږد، د اســتوګنځايونو د 

پراختيا، د ککړتيا د مخنيوي، د ايکوسيســتم 

ظرفيت ته د احرتام او د راتلونکو نسلونو لپاره 

د فرصتونو د ساتلو پر وړاندې خپل ځان ملزم 

ګڼو.

پــه دې اړونــد بايــد د نړيوال ګــډون په 

فضا کې د زمکې د ايکو سيســتم د ســالمتيا 

او يووايل څخه ســاتنه او مالتــړ وکړو او هغې 

ته ژوند وبښــو. د ژونــد د چاپېريال د خرابتيا 

بېالبېلو عواملو ته پــه کتو، موږ د هيوادونو پر 

ګډو اصولو د هر يو له متفاوتو مسوليتونو رسه، 

يو ځل بيــا تاکيد کوو. همدارنګه پوهيږو چې 

بايــد دا اقدامات له احتیاطــي اصولو رسه په 

مطابقــت کې او د هيوادونو له توان رسه ســم 

تررسه کــړو. همدارنګــه بايد د ژوند د ســامل 

چاپېريال کچه، په ځانګــړي ډول د پاکو اوبو 

د کايف انــدازې او د فضلــه اوبــو د اغېزمــن 

مديريت له الرې لوړه کړو.

11. موږ بايد د اســتوګنځايونو او تاريخي 

ودانيو د ساتنې او بيا رغونې، آزادو فضاګانو او 

د هغــو مناظرو او رسپناوو کچه لوړه کړو، چې 

تاريخي، فرهنګي، معامري، طبيعي، مذهبي 

او معنوي ارزښت لري.

12. مــوږ د خپلو ژمنو د پــوره کلو په الره 

کــې د توامنند کولــو ســرتاتيژي او د ګډون 

اصول د ترټولو ډميوکراتيک او ترټولو اغېزمن 

ميتود پــه ډول منو. د تر ټولو نږدې او تر ټولو 

مهمو رشيکانو په توګه د ســيمه ييزو چارواکو 

په پېژندلو رسه د هبيتات د کړنالرې د اجرا په 

بهري کې بايد د هر هيــواد په قانوين چوکاټ 

کــې، مترکزځپنه د ډميوکراتيکو ســيمه ييزو 

مقاماتو له الرې لــوړه کړو او د هغوی د مايل 

او بنسټونو د ظرفيت پياوړي کولو په الره کې، 

د هيوادونــو له رشايطو رسه ســم، د تفتيش، 

شفافيت او خلکو ته د ځواب ورکولو رسه عمل 

وکــړو ، چې پــه ټولو کچو د دولتونــو له دندو 

څخه شمريل کيږي.

اســتازو،  پارملــان  د  بايــد  همدارنګــه 

خصــويص برخــې، کارګــري اتحاديــو، غري 

دولتــي ســازمانونو او نورو ټولنيزو ســازمانونو 

رسه، د هغــوی خپلواکــۍ ته پــه الزم درناوي 

رسه، خپلــه همــکاري زیاته کړو. مــوږ بايد د 

ښــځو نقش پياوړی کړو او د ژوند د چاپېريال 

او ټولنيز بعد له اړخه مسئوالنه پانګه اچونه د 

خصويص برخې له الرې تشــويق کړو. سيمه 

ييــز اقــدام بايد د ســيمه ييــزو پروګرامونو په 

مټ د 21 کړنالرې پر بنســټ يا د هر بل ورته 

پروګرام په مټ هدايت يش او بهري پيدا کړي، 

رسبېره پــر دې د نړيوالې همکارۍ د تجربې 

پاتې په 20 مخ کې
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پیشگفتار
تالش برای دســتیابی به یک نظام سیاسی 
نیک و عادالنه، از دیرباز مشغله  فکری انسان ها 
بوده است. یونانیان باســتان نخستین کسانی 
بودند که ضرورت دستیابی به چنین نظامی را 
مستدل ساختند. پرسشی که برای آنان مطرح 
بود، این بود که کدام نظام سیاســی و کدام نوع 
حکومت، بهترین و مناســب ترین اســت؟ این 
پرسش بهظاهر ســاده، به کانونی ترین پرسش 
همه  فلسفه های سیاسی در پویه تاریخ بدل شد. 
آیا می توان گفت کــه امروزه یعنی در آغاز 

سده  بیســت و یکم میالدی، جستجوی دشوار 
و پرکنکاش بشریت برای یافتن پاسخی درخور 
برای پرسش یاد شده، قرین موفقیت بوده است؟ 
برای شکافتن بیشــتر موضوع، باید خاطر نشان 
ســاخت که در هر کجا کــه انســان ها درباره 
انســان های دیگر اعمال قدرت می کنند ـ یعنی 
عماًل در همه   نظام های سیاسی ـ پرسش حقانیت 
این قدرت، به پرسشی کانونی  بد ل می شود. به 
یقین می توان گفت که دموکراســی و یا آنگونه 
که در زبان فارســی رایج شده »مردم ساالری«، 
تنها نظام سیاســی موجود در جهان است که 

به پرســش مربوط به حقانیت قدرت، پاسخی 
درخور می دهد. و از همین رو، اگر چه این صورت 
حکومتی، تنها در کشورهای معدودی از جهان 
تثبیت و نهادینه شده، اما به مثابه الگویی مطلوب 
برای آیین کشــورداری، به طــور فزاینده جای 
خود را در افکار عمومی جهان می گشــاید. کم 
نیستند کشورهایی در جهان که امروزه علي رغم 
دشــواري ها و موانعــی در همه   گســتره های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در راستای نیل 
به دموکراســی تالش می ورزند. از طرف دیگر، 
هیچ نظام سیاسی و حتا سیاه ترین حکومت های 
جبار و مســتبد را در جهان نمی توان یافت که 
خود را نظامی غیردمکراتیک بدانند. آیا این امر 

خود بیانگر حقانیت دموکراسی نیست؟
البتــه این موضوع به این معنا نیســت که 
دموکراسی نظامی بی عیب و نقص است. بدیهی 
اســت که تا به امروز حتا نظام های سیاســی 
دمکراتیک نیز قادر نشــده اند به همه   معضالت 
جوامع بشــری و به ویژه در آنچه که به عدالت 
اجتماعی مربوط می شود، پاسخی کامل بدهند. 
اما باید فرق گذاشــت میان یک نظام سیاسی 
آرمانی و ایده آل و بهترین نظام سیاسی موجود، 
یعنی میان آنچه که باید باشد و آنچه که واقعاً به 
بهترین نحوی هست. افزون بر معضالت مربوط 
به تقســیم نعمات مادی، امکان سوء استفاده از 
قدرت در همه  نظام های سیاســی و از جمله در 
دموکراسی نیز وجود دارد. اما باید در نظر داشت 
که دموکراسی تنها نظامی است که از راه تعبیه  
ســازوکارهای معینی در اداره   امور کشورداری، 
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بــرای جلوگیری از چنین سوء اســتفاده ای، به 
جدی ترین اقدامات احتیاطی دست یازیده است. 

این سازوکارها کدامند؟
قدرت، بنابر طبیعت خود، گرایش مستمری 
به سوی ازدیاد و تمرکز دارد. بنابراین، سرشت 
و غایت فی نفســه   هر دولتی، گسترش قلمروی 
سیطره   آن در درون و بیرون مرزهای خود است. 
درســت به همین دلیل، قدرت همواره نیازمند 
کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه   دولت ها 
و حکومت ها، در آنجاست که با منزلت و حرمت 
انسان برخورد می کند. چنین چیزی به ناگزیر 
رابطــه ای پرتنش میان حقوق انســان ها و نوع 
سازماندهی دولت برقرار می کند. بنابراین نادرست 
نیست اگر بگوییم که محوری ترین معضل یک 
نظام سیاســی دمکراتیک، تنظیم خردگرایانۀ 
رابطۀ پرتنش میان آزادی فرد با جامعه و دولت 
است. سازوکارهایی که دموکراسی برای چنین 
هدفی اتخاذ می کند، گوناگون اســت و به مثابه 
عنصرها و شــاخص های ســازنده   آن فهمیده 
می شود. مهم ترین شــاخص های دموکراسی را 

می توان در اصل های زیر خالصه کرد: 
ـ رعایت منزلت انسان و حقوق بشر به مثابه 

ارزشی بنیادین؛ 
ـ پذیــرش کثرت گرایــی یا پلورالیســم و 

شفافیت در مناسبات قدرت؛
ـ حاکمیت مردم از راه مشــارکت سیاسی 
آنان درامور و گزینش و مشروعیت بخشیدن به 

نهادهای قدرت؛ 
ـ موظف بودن نهادهای قدرت به پاسخگویی 

در مقابل مردم؛ 
ـ آزادی احــزاب و ســازمان ها و انجمن ها 
به مثابه اهرم های اعمال اراده   سیاســی مردم و 

امکان ایجاد جانشین یا بدیل برای حکومت؛ 
ـ آزادی اندیشــه، بیان و قلم به مثابه تبلور 

حیات دموکراتیک جامعه؛
ـ تقسیم قوای دولتی به منزله   اهرمی برای 

تضمین آزادی و کنترل قدرت؛ 
ـ حکومت قانــون، یعنی برابری همگان در 
مقابــل قانون و رعایت آن توســط همه اعم از 

نهادهای حکومتی و شهروندان؛ 
ـ شفافیت در عرصه   سیاست خارجی برای 
تنظیم رابطه ای عقالنی با سایر دولت های جهان 

در گستره   بین المللی.
ـ ضرورت وجودی فرهنگ دمکراتیک. 

می تــوان گفــت که ایــن اصــول به مثابه 
آجرهایی انــد که ســاختمان دموکراســی را 
می ســازند. در این جســتار، این اصــول را از 

نزدیک تر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

منزلت انسان
»منزلت انســان«، بنیادی ترین ارزش نظام 
دمکراتیک است. دموکراســی در تعیین نظام 

ارزشی خود، به تصویری خاص از انسان متکی 
است. بر طبق این تصویر، انسان می بایست آزاد 
باشد، به عبارت دیگر بتواند شخصیت خود را با 
تصمیماتی مستقل تکامل بخشد و شکوفا سازد. 
مطابق چنین تصویری از انسان، هر فرد دارای 
منزلت انسانی اســت. حال ببینیم این منزلت 

انسانی به چه معناست؟ 
آنچه که انسان را انسان و از حیوانات متمایز 
می کند، همانا قوای ذهنــی و عقلی او و بویژه 
آگاهی او نسبت به انسانیت خویشتن است. در 
حالي که حیوانات وابسته به طبیعت اند و به طور 
غریزی عمل می کنند، انســان با تکیه بر تفکر 
خود می تواند خود را از طبیعت جدا ســازد و بر 
آن چیره گردد. در گستره ی ذهن و روان انسان 
است که شــخصیت و روح او شکل می گیرد و 
نه تنها با طبیعت و جهان مادی، بلکه هم چنین 
با ایده ها و جهان معنوی رابطه برقرار می سازد. 
این خصوصیت یگانه و ویژه ای اســت که تنها 
در انســان به ایجاد شخصیت منجر می گردد و 
باعث می شود که او بتواند کنش خود را به طور 
هدفمند، برنامه ریزی شده و خالق پیش برد. به 
عبارت دیگر، منزلت انســان به معنای توانایی 
روحی او برای آگاهی نســبت به خود و پذیرش 
مسئولیت در تعیین راه زندگی خویشتن است. 

بنابراین، اگر قرار باشد انسان چونان انسان 
زندگی کند، می بایست حرمت و منزلت شخصی 
او، خدشه ناپذیر و از تجاوز در امان باشد. و این امر 
به این معناست که صاحبان قدرت اجازه نداشته 
باشند در راســتای مقاصد سیاسی، اقتصادی و 
یا ایدئولوژیک، از انسان استفاده ی ابزاری کنند. 
ایمانوئل کانت فیلسوف بزرگ عصر روشنگری 
معتقد بود که هر ذات خردمند، تنها چیزی است 
که به منزله   غایتی فی نفســه وجود دارد و نه به 
مثابه وســیله ای که این یا آن اراده بتواند او را 
بطور خودکامانه در خدمت گیرد. بنابراین، انسان 
در همه   فعالیت هــای خویش، چه به او مربوط 
باشــد و چه نباشد، همیشه باید در آن واحد در 
مقام غایت در نظر گرفته شــود. از همین رو به 
نظر کانت، همه  اشیاء دارای قیمت اند و این تنها 

انسان است که دارای حرمت و منزلت است.
احترام به حرمت و منزلت انسان، در یک نظام 
دمکراتیک، به طور مشخص به معنی برخورداری 
شــخص از حق آن چنان آزادی فردی است که 
وی را قادر می ســازد تا در شــرایط مشــخص 
زندگی و وجود امکانات گوناگون، تصمیمی آزاد 
و از ســر اختیار، برای رفتار و کنش خود اتخاذ 
کند. چرا که انسان تنها هنگامی مسئوالنه رفتار 

می کند که به اراده   آزاد خود عمل کند. 
آزادی در این رابطه چیزی انتزاعی نیست، 
بلکه بطور مشــخص به معنی آزادی در تعیین 
شــیوه   زندگی، آزادی مذهــب و جهان بینی و 
امور وجدانی، آزادی اختیار شغل و رفتار آزادانه 

نســبت به مالکیت شــخصی و امور مشابه آن 
اســت. افزون بــر آن، آزادی در اینجا به معنی 
خدشــه ناپذیری حریم شــخصی و امنیت در 
مقابل اقدامات خودسرانه ی نهادهای دولتی نیز 
می باشــد. تنها دولت و حکومتی که با توجه به 
منزلت انسانی، به اینگونه آزادی ها اعتقاد دارد، 

حق آزادی انسان ها را نیز رعایت می کند.
از چنیــن تصویری از انســان اســت که 
خواســته ی آزادي های فردی و حق شکوفایی 
شــخصیتی انســان و برابری همه   انسان ها در 
مقابل قانون سرچشــمه می گیرد. اما باید افزود 
که آزادي های فردی اجــازه ندارند به قوانینی 
مطلق تبدیل گردند. همــه   آزادي ها دارای حد 
و مرز ند. مرزهای آزادی در آنجاســت که آزادی 
دیگران را خدشه دار می کند. درست به همین 
دلیل، به رسمیت شناختن منزلت انسان، به طور 
همزمان به معنی وظیفــه ای در رعایت منزلت 
و آزادی انســان های دیگر نیز اســت. بنابراین، 
آزادی برابر برای همه   شــهروندان یک جامعه، 
از خواسته های اجتناب ناپذیر دموکراسی است و 
نظام دموکراتیک با این معیار سنجیده می شود 
که تا چه حد قادر شده است، آزادي های فردی 

را برای همگان رعایت و ممکن کند.
با توجه به یک چنین تصویری از انسان است 
که ذات و گوهر دموکراسی فهم پذیر می گردد. به 
این اعتبار، نظامی را می توان دموکراتیک نامید 
که با به رسمیت شناختن منزلت انسان به مثابه 
پایه ای تریــن ارزش، این هدف را دنبال می کند 
کــه برای همه   شــهروندان خود، به شــیوه ای 
یکسان، آزادی و شــکوفایی شخصیتی را برای 
تحقق مسئوالنه   زندگی میسر و پیش شرط های 
اجتماعی آن را فراهم کند. بنابراین، دموکراسی 
مجموعه ای از دستورهای رفتاری صوری نیست، 
بلکــه مضمون خــود را از ایــن طریق متعین 
می ســازد که در شــرایط تاریخی و اجتماعی 
گوناگون، باالترین درجه از آزادی، مســئولیت 
شخصی و عدالت اجتماعی را متحقق می نماید.

تجربیات تاریخی نشــان داده اند که مطلق 
کــردن برخی آموزه هــای دموکراســی مانند 
»حکومت اکثریت« می تواند هدف دموکراسی را 
به مخاطره اندازد، چرا که اکثریت نیز خطاپذیر 
اســت. از همین رو، الزم است که منزلت انسان 
به مثابه بنیادی ترین ارزش دموکراســی، حتا از 
طرف بزرگترین حکومت های اکثریت نیز رعایت 

گردد.

کثرت گرایی یا پلورالیسم
گفتیــم کــه دموکراســی، آزادی فردی را 
می پذیــرد. اما باید افــزود کــه در یک نظام 
دموکراتیک، آکتورهای واقعی، دیگر نه تک تک 
شــهروندان، بلکه عمدتاً گروه هــای اجتماعی 
هستند که در کســوت انجمن ها، سازمان ها و 
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احزاب، با متشــکل کردن افراد در خود، اهداف 
و عالیق اجتماعی معینــی را دنبال می کنند. 
بنابراین، اینگونه گروه های اجتماعی را می توان 
به منزله   ابزاری در نظر گرفت که به تک تک افراد 
یاری می رسانند تا از طریق همبستگی جمعی، 
بر ناتوانی فردی خود در پهنه ی اجتماعی چیره 
گردند و عالیق ویژه ی مشترک را دنبال کنند. 
اجتماعی،  گوناگونی ســازمان های سیاســی، 
اقتصــادی، فرهنگی و نیــز اجتماعات مختلف 
مذهبی در جوامــع دمکراتیک، تجلی عالیق و 

باورهای مختلف انسان ها در این جوامع است. 
بنابراین، بــر خالف یک جامعــه   تامگرا و 
تکصدایی و مخالف آزادی، جامعه ای که آزادی را 
می پذیرد، لزوماً یک جامعه   متکثر یا پلورالیستی 
است. تکثر فقط محدوده   اجتماعی و اقتصادی 
را در بر نمی گیرد، بلکــه در یک جامعه   مدرن، 
تصورات ارزشــی انسان ها را نیز شامل می شود. 
جدی بودن آزادی فردی در نظام دموکراتیک، 
به معنی بی اعتبار بودن آن چنان دســتورات از 
باال  یا احکام سنتی است که تصمیمات وجدانی 
فرد را بر مبنای سمت گیری ارزشی او ناممکن 
می ســازند. لذا آزادی فردی بــه طور قانونمند، 
به چندگونگــی باورها و اعتقــادات مذهبی و 
جهان نگرانه میــدان بروز می دهد. شــاید این 
تکثر برای بسیاری ناخوشــایند باشد، چرا که 
تکثر معنایی جز منازعه ای دایمی میان عالیق 
و باورهــای گوناگون افراد و گروه های اجتماعی 
نــدارد. در جامعه ی پلورالیســتی، هــر فرد یا 
گروه اجتماعی، در رقابتی مستمر بسر می برد. 
اما دموکراســی ناچار است این منازعه و رقابت 
میان عالیق و ســالیق گوناگــون را تاب آورد، 
چــرا که چنین امری پیامد طبیعی حق تعیین 
سرنوشت انسان در نظامی است که نمی خواهد 

با انحصارطلبی سازگار باشد. 
تالش برای یک دست کردن افراد و اندیشه ها 
و عالیق آنان، معنایی جز ادعای داشتن نسخه ای 
یگانه و ثابت برای تنظیم روابط اجتماعی میان 
انسان ها ندارد. اما چنین نسخه ای هرگز وجود 
نداشــته و نخواهد داشــت. هرگونه تالش در 
راســتای تحمیل اراده ای معیــن در نفی تکثر 
اجتماعــی، با آزادی انســان از بنیاد در تناقض 
است و جامعه را بیمار و دچار آفت انحصارطلبی 

می سازد. 
بنابرایــن، در یــک جامعــه ی متکثر، اگر 
چــه منازعه ای دایمی میان اعتقادات ارزشــی 
گوناگــون، تصورات سیاســی مختلف و عالیق 
اقتصــادی متضــاد در جریان اســت، اما نظام 
دموکراتیک این امر را نه به مثابه ّشــر، بلکه به 
منزله   نیروی پویایی ارزیابی می کند، که پیشرفت 
اجتماعی را میســر و رکود را ناممکن می سازد. 
این نیرو، جامعه را شــاداب و فضای آن را برای 
پذیرش راه حل های تــازه باز نگاه می دارد. تنها 

در یک جامعه   باز و منعطف، آزادی انســان و به 
طور همزمان آفرینندگی روحی او در دراز مدت 
تضمین می گردد. پــس جامعه ای که به آزادی 
آری می گویــد، به ناگزیر بایــد به کثرت گرایی 

تمکین کند.
در نظام دموکراتیک، دولت باالتر از جامعه 
قرار ندارد. دولت را باالتر از جامعه قرار دادن، به 
معنی محول کردن این وظیفه به آن است که بر 
جامعه از باال و بصورت قیم مآبانه و اقتدارگرایانه 
حکمروایی کند. به عبارت روشن تر تعیین کند 
که کدام تصورات ارزشــی خوب و کدام ّشرند. 
چنیــن امری بطور قانونمند دولــت را جانبدار 
می کند. اما در یک جامعه ی متکثر که اعضای 
آن می توانند از راه ســازوکارهای تعیین شده، 
در اعمال اراده ی دولت ســهیم باشــند، دولت 
فقط می تواند در نقش ابزار هم پیوندی و تحقق 
اهداف مشترک ظاهر شود. بنابراین در یک نظام 
دمکراتیک و متکثر، این دولت نیست که وظایف 
جامعــه را تعیین می کند، بلکــه بر عکس، این 
جامعه است که وظایف دولت را معین می سازد.

گفتیم که در یک جامعه ی متکثر، منازعه ای 
مستمر میان اعتقادات ارزشی گوناگون، تصورات 
سیاســی مختلف و عالیق اقتصادی متضاد در 
جریان است. پس می توان نتیجه گرفت که در 
چنین جامعه ای، در عین حال تنظیم و تضمین 
قواعد برای حل منازعات اجتماعی و نظارت بر 
چنین قواعدی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 
است. رقابت گروه های اجتماعی با یکدیگر برای 
تعیین خط  مشی آینده، تنها زمانی می تواند برای 
ثبات جامعه بی خطر باشد که قواعد یک رقابت 
آزاد و منصفانه و مســالمت آمیز تضمین شده 
باشد. در اینجاست که نقش تنظیمی و تضمینی 
دولت، از اهمیت بنیادیــن برخوردار می گردد؛ 
دولتــی که خــود از منظر تصورات ارزشــی و 
ایدئولوژیک بي طرف است، برای نظام دمکراتیک 
کاماًل روشن است که این خود جامعه است که 
از طریق ابزار دولت، بر قواعد یک رقابت و بازی 
دموکراتیک نظارت و زمینه   اجرای آن را تضمین 
می کند. رقابتــی که هدف آن نظم برای حیات 
اجتماعی است و نظمی که همواره غایت آزادی 
را دنبال می کند و نه اینکه خود غایت فی نفسه 

باشد.

جدایی دین از دولت
در یک نظــام دموکراتیک مبتنی بر تکثر، 
دســتگاه دولت به مثابه پیکــره   بزرگی برآمد 
می کند کــه باید امور متفــاوت و گرایش ها و 
باورهای گوناگون عقیدتی و مذهبی را دربرگیرد 
و چتر خود را بر سر همه ی شهروندان بگستراند. 
اما چنین امری تنها هنگامی می تواند تضمین 
شود که خوِد دولت بي طرف، یعنی فاقد گرایش 
مذهبــی و ایدئولوژیک خاص باشــد. دولت به 

مفهوم مدرن آن، بخش بزرگی از حقانیت خود 
را از همیــن بي طرفی دینــی و ایدئولوژیک و 
تحمل تنوع فکری و عقیدتی به دست می آورد. 
بنابراین، دولتی که باید هدایت جامعه را بر عهده 
داشته باشد، منازعات سیاسی و عقیدتی را رفع 
و رجوع نماید، حدود وظایف و اختیارات همگانی 
را ترسیم و مآالً مناسبات میان شهروندان خود 
را تنظیــم کند، دیگر لزومــاً نمی تواند جانبدار 
باشد، چرا که در غیر این صورت، خود یک طرف 
دعواست. بنابراین می توان گفت که جدایی دین 
و ایدئولوژی از دولت، یکی دیگر از شاخص های 

اصلی دموکراسی های مدرن است. 
ادیــان و مذاهب، بنابر طبیعت خود، مدعی 
حقایق مطلق و تغییرناپذیر و جهان شمول اند. اما 
دولت در کارکرد خود، با سیاســت، یعنی همانا 
تمشیت امور نســبی، گذرا و سیال این جهانی 
سروکار دارد. در امور سیاسی، هیچ چیز جاودانه 
و الیتغیــری وجود ندارد. سیاســت میدان بده  
بســتان، چانه زنی، سازش و مصالحه است و در 
قلمروی آن نمی توان دچار ماهیت گرایی شد و 
به جزمیات چســبید. چنین چیزی با دین که 
حوزه ی امور ایمانی مطلق و تزلزل ناپذیر است، 
سازگاری ندارد. هگل فیلسوف آلمانی در ترسیم 
خطوط اساسی فلسفه   حق خود می نویسد: اگر 
دیــن بخواهد خود را در دولت اعتبار بخشــد، 
ســازمان دولت را واژگون می سازد. چرا که در 
دولت، تفاوت ها، گستره ای برای تفکیک از هم 
دارند، اما بر عکس در دیــن، همواره همه چیز 
منوط به تمامیت اســت. حال اگر این تمامیت 
بخواهد همه   مناســبات دولت را دربرگیرد، به 
تعصــب می انجامد؛ چرا که تعصب همانا امکان 

»منزلت انسان«، 
بنیادی ترین ارزش نظام 

دمکراتیک است. دموکراسی 
در تعیین نظام ارزشی خود، 
به تصویری خاص از انسان 

متکی است. 
بر طبق این تصویر، 
انسان می بایست آزاد 
باشد، به عبارت دیگر 
بتواند شخصیت خود را با 
تصمیماتی مستقل تکامل 
بخشد و شکوفا سازد. 
مطابق چنین تصویری از 
انسان، هر فرد دارای منزلت 
انسانی است.
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ندادن به تفاوت های ویژه است.
به این اعتبار می توان گفت که دولتی که به 
ابزاری در خدمت تصورات دینی و ایدئولوژیک 
تبدیل می گردد، به ناگزیر دســت به اقداماتی 
می زند که در وضعیتی غیراز آن، هرگز نیازی به 
آن ها نمی داشت. تجربه ی تاریخی نیز می آموزد 
که تلفیق دین و دولت، آزادی هر دو را محدود 
می کنــد و به هــر دوی آن ها آســیب جدی 

می رساند.
جدایی دولت از دین، بــه معنای طرد و یا 
نابودی دین نیست. دولت دمکراتیک نمی خواهد 
جامعــه را از معنویات  یا ارزش هــای اخالقی 
تهی کند. موضوع صرفاً بر سر تفکیک نهادهای 
دولتی از باورها و امور وجدانی اســت. این امر، 
آزادی باورهــای ایمانی و قلبــی را به مخاطره 
نمی اندازد، بلکه بر عکس آن را تضمین می کند. 

بــرای موجه کردن چنین اســتداللی باید 
یادآور شــد که امر تحقق جدایی دین از دولت، 
در رونــد تاریخی دراز مدت و دشــواری حاصل 
شده است. سده ها طول کشید تا جوامع اروپایی 
به این واقعیت پی بردند که رواداری و شکیبایی 
نسبت به دگراندیشــان، به تنهایی برای آزادی 
کامل مذهبی کافی نیست و به این منظور باید 
آن چنان نظام حقوقی ایجاد کرد که در ساختار 
آن، دولــت از دین به کلی جدا باشــد. البته در 
تاریخ می تــوان نمونه ی دولت هایی را نیز یافت 
که نســبت به ادیان و مذاهب گوناگون تساهل 
نشــان داده اند. اما امروزه و بر اســاس منشور 
جهانــی حقوق بشــر، دیگر نمی تــوان آزادی 
کامل مذهب را بــه رواداری و بردباری مذهبی 
فروکاست. آزادی کامل مذهبی بر طبق منشور 
جهانی حقوق بشر، در عین حال به معنی رفتار 
برابر نســبت به ادیان و مذاهــب گوناگون نیز 
است. اما تساهل و بردباری نسبت به یک اقلیت 
مذهبی، حتا در بهترین شــکل خود، حاکی از 
نوعی نابرابری مذهبی اســت. یک دولت دینی 
یا مذهبی ـ حتا اگر بخواهد ـ شاید بتواند نسبت 
به آن دســته از شهروندان خود که دارای تعلق 
دینی یا مذهبی دیگری اند، بردباری نشان دهد، 
اما هرگز نمی تواند مشــکل برابری کامل میان 
ادیــان و مذاهب گوناگون را حل کند. از همین 
رو، دولتی که بخواهد حقوق بشر و آزادی کامل 
مذهــب را رعایت و تضمین کنــد، لزوماً فقط 
می تواند دولتی باشــد که خود از منظر دینی و 

جهان بینی کاماًل بي طرف است. 
همانگونه کــه گفتیم، بي طرفــی دینی و 
مســلکی دولت، به معنی بی اعتنایی آن نسبت 
به هنجارها و ارزش ها  یا زوال اصل های اخالقی 
در جامعه نیست، بلکه برخاسته از احترام نسبت 
به آزادی کامل دینی و عقیدتی همه   شهروندان، 
صرفنظر از باورهای قلبی و وجدانی آنان است. 
دولت دموکراتیک، خود را بطور کامل وقف امور 

دنیوی و این جهانی می کند، تا شــرایط الزم را 
برای همزیستی میان انســان ها سازمان دهد. 
این دولت بنابر احترامی که نســبت به باورهای 
گوناگون شهروندان خود قائل است، امور اخروی 
و آن جهانی آنان را به خودشان واگذار می کند. 
رعایت حقوق انســان ها صرف نظــر از تعلقات 
دینــی و باورهای وجدانی آنــان، وظیفه   دولت 
دموکراتیک بر مبنای حقوق بشــر اســت و به 
طور همزمان مرزهای حقانیت چنین دولتی را 
نیز تعیین می کند. بنابراین، اصل حقوق بشری 
آزادی برابر برای انســان های متعلق به افق های 
گوناگون مذهبی، تنها هنگامی می تواند به مثابه 
بنیاد نظام حقوقی یک دولت دموکراتیک مجال 
بروز یابد، که جایگاه حقوقی و سیاسی انسان ها، 

وابسته به تعلق دینی آنان نباشد. 

اِعمال اراده   مردم
دموکراســی از نظــر لغــوی، معنایی جز 
حکومت مردم ندارد. ما در قانو ن های اساســی 
همه   کشورهای دموکراتیک نیز، با صورت های 
گوناگونی از این فرمول بندی روبه روییم که منشأ 
همه   قوای دولتی در مردم است و مردم صاحبان 
اصلی قدرت اند. طبــق همین تعاریف، تنها آن 
نظامی دمکراتیک است و حقانیت دارد، که ناشی 

از اراده ی آزاد مردم و مورد تأیید آنان باشد.
آموزه   حاکمیــت مــردم در دوران جدید، 
در مقابل پنداشــت های ســنتی از صورت های 
حکمرانی پدید آمد. در این صورت های سنتی، 
حکومت هــای دینی یا خاندان های شــاهی و 
شــهریاری که خود را نمایندگان خدا بر روی 
زمیــن می نامیدند حاکم بودنــد. اقتدار دولت 
مبتنی بر »عنایت الهی« بود و از جامعه نشأت 
نمی گرفت. پندارها و انگاشــت های مذهبی و 
اسطوره ای، هاله ای مقدس به  دور این حکومت ها 
می پیچیــد و آن ها را از دســترس مــردم دور 
می ســاخت. آموزه   دموکراسی در دوران جدید 
نیز، درست همین جدایی حاکمیت از مردم را 

نشانه گرفت.
دموکراســی، در نهاد دولت، سلطه  کسانی 
را نمی بینــد که توســط نیرویی آســمانی یا 
فوق طبیعی برگزیــده و بر مســند حکمرانی 
نشانده شــده اند، بلکه حکومت را ناشی از اراده   
مردم، یعنی خواست آزاد تک تک افراد جامعه 
می داند. از این دیدگاه، صورت و محتوای دولت، 
به طور پیش ســاخته بر فراز جامعه و مردم قرار 
نمی گیــرد، بلکه این خود مردم اند که صورت و 
محتوای دولت را تعیین می کنند. طبق این الگو، 
تنها آن دولتی شایسته است، که کارگزار اراده   

مردم باشد.
اما ناشی شدن قوای دولتی از مردم در نظام 
دموکراتیک، به معنای اراده   مطلق مردم و تبدیل 
آنان به خاستگاه تنها سرچشمه   حقوقی جامعه 

نیســت. در نظام دموکراتیک، حتــا اراده   مردم 
نیز وابســته به نهایی ترین ارزش بنیادین یعنی 
همانا منزلت انسان و حقوق بشر است. بنابراین 
در دموکراسی های مدرن، اگر چه مردم صاحبان 
اصلــی قدرت اند، اما اراده   آنان نمی بایســت در 
رویگردانی از اصل ها و ارزش های انسانی اعمال 
گردد. همه ی انســان ها از حقوقی برخوردارند 
کــه از بدو زایش همراه آنان اســت و به منزله   
»حقوق طبیعی« آنان محســوب می گردد. در 
ادبیــات مربوط به حقوق بشــر، حقوقی مانند 
حق زندگی، حق خدشه ناپذیری جسمی و نیز 
حــق آزادی فردی را حقــوق طبیعی و همزاد 
فرد انســانی می دانند. دموکراسی یا حاکمیت 
مردم اجازه ندارد با وضع کردن قوانینی خاص، 
چنین حقوقی را بالموضوع اعالم کند. به عبارت 
دیگر، در یک نظام دموکراتیک، حقوق موضوعه 
معیاری برای مضمون حقوق بشر نیست، بلکه 
بر عکس، این حقوق بشــر اســت که سنجیدار 
حقوق موضوعه به شــمار می رود. لذا آن حقوق 
موضوعه ای که منزلت انسان را نشانه بگیرد، خود 

را پیشاپیش ناحق و بی اعتبار ساخته است.
در تبییــن رابطه   میان دموکراســی و اراده   
مردم، پرسشــی که می توان پیش کشــید این 
است که آیا ناشی بودن همه   قوای دولتی از اراده   
مردم، به معنی واقعی حکومت مردم و شرکت 
آنان در همه   تصمیم گیري های سیاسی و گونه ای 
دموکراسی مســتقیم است؟ پاســخ بی تردید 
منفی اســت. اگر چه این نظــام در صورت های 
اولیه ی تاریخــی خود، الگویی از دموکراســی 
مستقیم را متجلی ساخته اســت، اما امروزه با 
توجه به گســتردگی میدان وظایف دولت های 
مدرن و بغرنجــی این وظایف، امــکان اعمال 
دموکراســی مســتقیم دیگر وجود ندارد. برای 
نمونه، تک تک شهروندان جامعه نمی توانند در 
تصمیم گیري های بغرنج امور اقتصادی و قضایی 
وغیره سهیم و صاحب نظر باشند. راهی که باقی 
می ماند، اعمــال اراده ی مردم از طریق گزینش 
آزاد و ادواری نمایندگان خویش است. انتخابات 
آزاد، راه حاکمیت مردم را می گشاید و همزمان 
تصمیم گیــري  در امور تخصصــی را بر عهده   
برگزیدگان مردم می گــذارد. بنابراین می توان 
گفت که انتخابــات آزاد، ابزار اعمال حاکمیت 
مردم در یــک نظام دمکراتیک اســت. به این 
اعتبار، امروزه یک دموکراسی مدرن، دیگر نه به 
معنای حکومت خود مردم، بلکه به مثابه حکومت 
نمایندگان مردم قابل تحقق است. نمایندگانی 
که در انتخاباتی عمومی، آزاد و ادواری از طرف 
مردم برگزیده می شــوند، تا امور کشورداری را 

طبق اراده ی مردم پیش برند.
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د بې عدالتــۍ پر وړاندې مبارزه کې برى هله 

شــوىن دى چې د ښځو ســتونزو ته د ښځو له 

سرتګو وکتل يش

د انسانانو د ښه او بد قضاوتونه د زمان، مکان 

او رشایطو په قید کې وي خو څومره چې تاریخ 

لولــو نو پوهیږو چــې دغه قضاوتونــه د نارینه 

لیدلوري په قید کې هم ول.

دغه قید په ټولو ټولنو کې تر یو حده اوس هم 

شته، په ځینو کې لکه زموږ ټولنه ډېر دی او په 

ځینو کې نســبتا کم، په ځینو کې اوس هم د 

تېــرو پېړیو په طریقو او په ځینو کې په نویو او 

عرصي ډولونو.

د عربــو د جاهليت پر زمانې یــوه نیوکه دا ده 

چې د لور په پیدا کېدو به نه خوشحاله کېدل. 

خــو د 21 پېړۍ پــه2۰17 کال کــې هم په 

افغانستان کې داســې ډیر سړي موندلی شو 

چې د لور په زيږيدو خفه کېږي، ښــوونځي ته 

یــې نه پرېږدي، په کم عمــر یې ودوي، د نظر 

درلودلو او کار کولــو حق نه ورکوي، له میراثه 

یــې محروموي او وایي چې ښــځه یا د کور ده 

یا د ګور.

کلــه چــې د افغانو ښــځو د ســتونزو په هکله 

خــربې کېږي ځینې داســې اســتدالل کوي 

چې افغانستان جنګ ځپلی هېواد دی نو دغه 

ســتونزې طبیعي دي. زه دا منم چې جنګ د 

وروســته پاتې کېدو لــوی عامل دی خو که لږ 

ځیر شــو نو یوازې خپل شاوخوا کې به داسې 

ډېر هېوادونه ومومو چې سوله لري خو ښځې 

یې له جني تبعیض رسه مخامخ دي.

دنيا د نارينه له سرتګو
ليکواله: هیله غضنفر

رسچينه: يب يب يس

جنسيت پالنه

د ایــران په اســالمي جمهوریــت اوځینو نورو 

هېوادونو کې ښځې د قانون په اساس نه يش 

 sexism( کولی چې قاضیانې يش. سکسیزم

( د کېمربیج پوهنتون ډیکشــرني  داسې مانا 

کوي : دغه باور ته چې یو جنس تر بل جنسه 

لږ الیق دی، لږ توامنند دی او لږ ماهر دی …  

سکسیزم وایي.

سکســیزم یوازې د اسیا یا افریقا ستونزه نه ده 

بلکــې نړیوالــه ده. د امریکا متحــدو ایاالتو د 

2۰16 کال له انتخاباتو وروســته یو بحث دا و 

چې سکسیزم د مېرمن کلنټن په ناکامې کې 

څومره رول درلود؟

کلنټن په دې هکله وویل :  دا ) سکســیزم( یو 

حقیقت دی او د سیاست، ټولنې برخه ده.

په پېړیو انســانانو دنیا ته د نارینه وو له عینکو 

کتيل او نارینه لیدلوري ښه او بد، مناسب او نا 

مناسب، سم او نا سم تعریف کړي دي.

زه دا نــه وایــم چې دغه تعریفونــه يو مخ غلط 

دي۰ د دې لیدلــوري لــوی عیب دا دی چې 

ښــځې ته یې د انســان نه بلکې د وسیلې په 

سرتګه کتيل دي.

وایــي انســان ارشف مخلوقــات دی او نــور 

طبیعت د ده لپاره دی۰ حاکم نارینه لیدلوری 

وایي: نارینه ارشف مخلوقات دی او ښځه لکه 

نور طبیعت د ده لپاره ده.

د خــربې د توضیح لپاره راځــئ چې لرغوين 

هند ته الړشو۰

په لرغوين هند کې د ستي په نوم معروف رواج 

امر کاوه: ښــځه باید د میړه له مرګه وروســته 

ځان وسوځوي۰

د هنــد تر تیز ملر الندې پــه میلیونونو کونډو 

ځان د اور رسو ملبو ته اچولی دی.

دغه ښځې به د دوی میندو او پالرنو په افتخار 

یادولې۰ ټولنې به یې د ســوځېدو سیل کاوه 

او د پــاک ملنو او وفادارو ښــځو په نوم به يي 

ستایلې.

ســتي رواج یوازې له میلیونونو ښــځو د دوی 

ژوند نه بلکې له هغو بې شــامره ماشومانو هم 

مور اخیســتله چــې پالر به یې لــه مخه ال مړ 

شوی و.

د نارینه او ښــځینه لیدلوري رابطه د تاریخ په 

اوږدو کــې د ژوند د ســفر د دوو ملګرو الرویو 

رابطــه نه بلکه د بــادار او غــالم رابطه ده ۰زه 

فکر کوم نارینه لیدلوری تر هغه وخته پورې د 

منلو وړ منطق نه يش موندلی چې ښځې ته د 

انسان په سرتګه ونه ګوري.

کنفسيوس او ښځه

 د چیــن لوی فیلســوف کنفوســیوس چې په 

اوســني چیــن کې هــم الروي لــري یو ځای 

لیکي: د ســړي چې څومره زړه غواړي هغومره 

ښځې د ځان لپاره واده کوالی يش.

یو بل ځای وايي: که یوه ښــځه له خواښــې او 

خــره اطاعت و نه کړي، ښــه پخلی ونکړي، 

حســوده وي، او یا ډېرې خربې کوي، ســړی 

کولی يش طالق ورکړي.

په پیړیو پیړیــو ګڼو چینایانــو همدغه منطق 

منلــی او د هغه په اســاس یې ژوند کړی دی. 

کنفوســیوس چې د اخالقو او ژونــد په هکله 
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ډېرې ســمې او مهمې خربې هم کړې دي د 

ښــځو په تړاو ځکه ناســم غږېدلی دی چې د 

نارینه وو له اړخه یې ورته کتيل دي.

ولسمرش ارشف غني وايي: له ښځو رسه د بې 

عدالتــي په مبارزه کې بــه هغه وخت کامیاب 

شــو چې د ښځو ســتونزو ته د ښځو له سرتګو 

هــم وګورو. پر یوې ټولنې هغه لیدلوری حاکم 

کیږي چې دواړه جنسه یې عميل کړي.

ســوال دا دی چې ښځې ولې دنیا ته له خپلو 

عینکو نه ګوري؟ ښځې خپلې سرتګې لري خو 

پــه ډيرو ټولنو کې د عینکو جوړولو وظیفه ال د 

نارینه وو ده .

یــوې خــوږې کلیوالې په ډېرې خوښــۍ راته 

کیسه کوله:  خلک شــکر اوس هوښیار شوي، 

په ژوند پوه شوي ، ولور کم اخيل، ولور اوس د 

زملو مال نه ماتوي.

حاکم نارینه لیدلوری وايــي: د ولور ډېر والی 

ځکه بد و چې د زملو مال یې ماتوله۰ کم والی 

یې اوس ځکه ښه دی چې هلک ډېرو او سختو 

کارونو ته نه مجبوره کېږي۰

ښــځینه لیدلوری وايــي: درد دا نــه دی چې 

قیمــت دې ډېر دی که کــم، درد دا دی چې 

قیمــت درباندې ږدول کیــږي. که یو مرغه په 

قفس کې لوېږي ، شــاید پــر دې پوه نه يش 

چــې پرواز یې حق دی خو د دې مانا دا نه ده 

چې قفس سم دی.

ښــځه او نــر دواړه انســانان دي ،هــر هغــه 

لیدلوری چې یوازې یوه ته اصيل انسان وایي، 

غلــط دی. کله چې زه پــر ټولنې حاکم نارینه 

لیدلوری یادوم مطلب مې دا نه دی چې ګرده 

نارینه غلط دي او یا ټولې ښــځې سمې دي. 

یه، اصال داسې نه ده۰

پاچــا خان ) زما ژوند او جد و جهد( کتاب کې 

یوځای خپلې ښــځې ته وایــي: معلومه نه ده 

چــې څوک به مخکې مري خو که زه مړ شــوم 

او تــه ځوانه وې د بل میــړه په کولو هیڅ رشم 

ونکړې۰ ښــځه یې په ځواب کې ورته وایي: د 

بې غیرتۍ خربې راته مه کوه.

زموږ پر ټولنه حاکم لیدلوری عیبونه لري چې 

دواړو جنسونو ته زیان رسوي.

موږ ته په میراث پاتې دنیاګۍ د غوايي په ښکر 

والړه ده او بې انصافه جوړه شوې ده. په دغې 

بې انصايف کې دواړه جنسونه مالمت دي، که 

یوه ظلم کړی بل لټي کــړې ده. البته دا باید 

هېــر نه کړو چــې ظلم بد اخالقــي ده او لټي 

کمزوري.

نژادی بیش از سایر موارد پر رنگ تر جلوه داده 
شــده و یکی از معضالت حل ناپذیر و مشکل زا 

در جامعه امروزی ما بوده است.
اقلیت هایی که در افغانستان امروزه زندگی 
می کنند، تا اکنون نتوانسته اند که وجود یکدیگر 
را به طور برابر و مســاویانه بپذیرند و این خود 
مانع بزرگی در برابر ملت شدن مردم افغانستان 
اســت. انتخابات در کشــور ما بهترین نمونه 
برای برجسته شــدن موجودیت اقلیت گرایی 
اســت، زیرا این اقلیت های هر گروه است که 
در صدد کسب قدرت بوده و در پی تأمین منافع 

شخصی یا گروهی تا تأمین منافع ملی.
اقلیت های افغانســتان به سه گروه عمده 
تقســیم می شــود: اقلیت های نــژادی که در 
قانون اساســی افغانستان از آن در ماده چهارم 
پاراگراف ســوم یــاد کرده اســت و حاکمیت 
را مربوط به این اقلیت ها هم دانســته اســت. 
گروه دوم اقلیت ها مربوط به اقلیت های دینی 
می شــود که ماده دوم پاراگراف دوم به آن ها 
آزادی مذهبی داده اســت. گروه سوم اقلیت ها 
مربوط اقلیت های زبانی است که ماده شانزدهم 
در ایــن مورد، زبان اقلیت هــا را منحیث زبان 
ســوم رســمی در مناطقی که اکثــر مردم به 
آن صحبت می کنند می شناســد. اما متأسفانه 
قانون اساسی افغانستان به پدیده اقلیت اشاره 
صریح و مستقیم ندارد و در قسمت محافظت و 
بقای اقلیت ها نیز مطلبی ذکر نشده که یکی از 
خألهای قانون اساسی فعلی افغانستان دانسته 
می شــود و نیاز است تا در تعدیل آینده به این 

موضوع توجه صورت گیرد.
برای محــو هرگونه تبعیــض علیه اقلیت 
زبانی، دینی و مذهبی و عدم مساوات می توان 
به ماده بیست و دوم قانون اساسی استناد کرد 
که هرگونه تبعیض بین اتباع را منع قرار داده و 
مساوات بین زن و مرد را برسمیت می شناسد. 
قانون اساسی افغانستان به صورت صریح دولت 
را ملزم به محافظــت از اقلیت های در معرض 
خطر قرار نمی دهد. با آن که در فصل دوم قانون 
اساسی افغانستان حقوق اساسی زیادی به اتباع 
این کشــور داده شــده ولی نهاد پاسبان این 
حقوق که محکمه قانون اساســی است وجود 
ندارد تا از نقض قانون اساسی جلوگیری کرده  
و در بهبود حقوق اساســی اتباع توسط تفسیر 
قانون اساســی و احکام خویش نقش ایفا کند. 
نبود محکمه قانون اساسی سبب آسیب پذیری 
و نقض رعایت حقوق اساســی همه اقلیت های 
افغانســتان شــده و این امر موجودیت فصل 
دوم قانون اساســی را بیشــتر ســمبولیک و 

از صفحه 2۳
بررسی حقوق اقلیت ها ...

تزیینی کرده است. اســاس تفاوت یک دولت 
دموکراتیک/مردم ســاالر بــا دولــت دیکتاتور 
در رعایت و احترام به حقوق اساســی اتباع و 
شهروندان در یک کشور است در غیر آن همه 
دولت ها )دموکراتیک و دیکتاتور( دارای همین 

سه قوه اجرائیه، مقننه و قضائیه است.
در مورد اقلیت های کم نفوس افغانســتان 
تحقیــق کمتر یــا حتی هیــچ تحقیق علمی 
صــورت نگرفته به همین دلیــل این اقلیت ها 
در معــرض نابودی انــد. افغانســتان از جمله 
کشورهای دنیا ست که بصورت طبیعی دارای 
اقلیت هــای مختلف اســت و پدیده مهاجرت 
در آن کمتر نقش داشــته اســت. موجودیت 
اقلیت های گوناگون در یک ســرزمین نشــانه 
غنامندی و تنوع زبانی، دینی و مذهبی اســت 
که دین اســالم با آن مشــکل ندارد. در عین 
زمان کشــوری که نتواند موجودیت اقلیت ها 
را به یک عامل قوت خــود بدل کند به عامل 
آســیب پذیری آن بدل می شود که بسیاری از 
موارد به جنگ هــای داخلی و قبیله ای منجر 
می شــود یا این که کشــورهای همسایه از آن 
منحیث ابزار فشــار سیاسی و نظامی استفاده 

می کند.
قانون اساســی افغانســتان با آن که برای 
اقلیت هــای مذهبــی آزادی شــعایر دینی را 
می دهــد ولی حقوق خاصــی را برای حمایت 
اقلیت های دینی )هندو و سیک(نمی شناسد. با 
این کــه ماده 22 تبعیض را بین اتباع منع قرار 
داده و مســاوات را به رسمیت می شناسد بهتر 
است که احوال شخصیه آن ها را نیز به رسمیت 

بشناسد.
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مقدمه:
بادرنظرداشت اینکه جرم و مجرم و چگونگی 
برخورد با آنان از ادوار گذشته، یکی از مشکالت 
اساســی و بزرگ برای جوامــع و دولت ها بوده 
اســت، علما، دانشمندان و حقوق دانان همیشه 
در صــدد یافتن راه حلی برای مبارزه با مجرمان 
و ریشــه کن کردن جرم در جوامع و کشورهای 
مختلــف بوده اند که ارائه نظریــات، راهکارها و 
نظریــات مختلف در مورد جــرم، عوامل جرم، 
مجرم، نحوه مبارزه با و پیشــگیری از جرایم  از 

دستاوردهای آنان در این زمینه است. 
در همین راســتا دسته بندی و طبقه بندی 
جرایم و مجازات ها نیز از روش هایی اســت که 
بــرای مبارزه هر چه بهتر و مؤثرتــر با جرایم و 
تعیین مجازات عادالنه توسط علما و دانشمندان 
حقوق جزا، طرح ریزی شــده و در عمل توسط 
قوانین جزایی کشــورهای مختلف  به رسمیت 

شناخته شده است. 

 این تحقیق  بر آن است که در وهله اول انواع 
و اقســام این طبقه بندی ها را تحلیل و در گام 
بعدی فوایدی را که این تقسیم بندی ها می تواند 

داشته باشد، بررسی کند. 

بخش اول
تعاریف و کلیات

جرم چیست؟
به نظر می رســد طبیعت بغرنج و پیچیده 
پدیــده جــرم، بســیاری از دانشــمندان  را از 
مسئولیت سنگین و خطیر تعریف جرم منصرف 
کرده است. علی رغم اهمیت سرنوشت سازی که 
تعریف و تبیین جرم دارد، بســیاری از کتاب ها 
بیشتر از چند سطری به این موضوع اختصاص 
نمی دهند و  گویا به ذکــر تعریف قانونی جرم، 

راضی اند. 
تالش هایی به منظور تعریــف جرم از نظر 
اخالقی و اجتماعی شــده است. تعریف جرم به 
عنوان رفتاری که غیراخالقی است یا تعریف جرم 
به عنوان رفتار ضد اجتماعی و یا  تعریف ساده ای 

که می گوید، جرم، چیزی است که قانون جزا آن 
را منع کرده است، همگی تالش هایی است برای 
تبیین و تشریح جرم . در این قسمت می کوشیم 

جرم را از چند دیدگاه مختلف تعریف کنیم. 

الف- جرم از نظر اسالم:
جرم و جریمه  از  َجرم  )به  فتح  جیم(  گرفته 
شده است که به معنی  قطع  کـــردن اسـت یا 
به قول راغب اصفهانی )راغب اصفهانی، مفردات 
ـُــرم(، اصـــل مـعنی ُجرم،  راغب، ذیل  ماده  ج
بریدن میوه  از درخت است، و برای  هر کار زشت 
و مکروه،  استفاده  شده است و به مـــعنی وادار 
کـردن بـــر کاری ناپسند نیز اطالق شده  و در 
دو آیه ذیل به  همین  معنی  به کار رفـته  است   .

خداوند در قرآن کریم فرموده است: »یا قوم 
ال یجرمّنکم شقاقی أن یصیبکم مثل  ما  أصـابت 
قـوم نوح أو قوم هود  أو  قوم صالح  و ما  قوم لوط 
منکم ببعید:  ای  قوم من مـخالفت بـا من شما 
را بر آن ندارد که به شـــما هـمان رسـد  که  به 
قوم نوح یا قوم هـود  یـا  قوم  صالح  رسید  و قوم 
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لوط  هم  از شــما چندان فاصله ای ندارند و دور 
نیستند .« 

عالمه طباطبایی ایـــن آیات را با  توجه  به  
معنی کسب و کار زشــت که برای  ُجرم گفته  

شده،  ترجمه  و تفسیر کرده  است  .
در این صورت ترجمه آیه چنین می شــود: 
»ای قوم من بپرهیزید کـه مـخالفت تان با من، 
برای شما  گرفتاری کـــسب کند  و فراهم آورد؛ 
آنچنان که بـرای قـــوم نوح فراهم آورد و آنها 

غرقه شدند.«
ال یـجرمّنکم شـنآن قوم علی أن ال تعدلوا 
إعدلــوا هو أقرب للتقوی؛ »دشــمنی با قومی، 
شما را وادار  نکند  کـــه بـه عدالت رفتار نکنید، 
به عـدل رفـــتار کـــنید که به پرهـیزگاری 

نـزدیک تر است.«  
از ترجمه ایـــن آیـات و آیات مشابه روشن 
می شــود که معنی لغوی جرم و اِجرام،  عبارت 
است از انجام دادن کاری کـه نـیکو و شایسته 
نیست، بلکه نکوهیده و ناپسند اسـت. و مـجرم 
کسی اسـت کـه در آن کار  زشت و ناپسند افـتد 
و اصرار  بر آن و اســتمرار در آن داشته باشد و 

برای ترک کردن آن اقدامی نکند.

ب- جرم از نظر جرم شناسی:
در جرم شناسی یعنی علمی که به علت های 
وقوع جــرم و درمان اعمال مجرمانه می پردازد، 
جــرم علی االصول به کلیه اعمال ضد اجتماعی 
یا تنش هایی که جامعه را دســت خوش آسیب 
می کند، خواه موجب آنها علت های روانی باشد 
یا اجتماعی، اطالق می شــود. در این محدوده 
به این مســأله که آیا این گونه اعمال به حقوق 
جزا و تعریف قانونــی جرم ارتباط دارد، چندان 
توجهی نمی شود و بیشــتر »حالت خطرناک« 
فــرد به عنوان عالمت و نشــانه ای از رفتارهای 
ضد اجتماعی و بیمــاری وی زیر ذره بین قرار 
می گیــرد و بدین لحاظ درمــان این گونه افراد 
با اقدامات تأمینی توصیه می شــود. اما نظر به 
محدودیت های قانونی و اجتماعی، جرم شناسی 
ناچار بیشــتر از تعریف قانونی جرم اســتفاده 
می کند و به جرایمی می پردازد که در قانون جزا 
تعریف شده اند. به عبارت دیگر، مجرم قانونی این 
جرایم و نه هر فرد خطرناک دیگری مورد بررسی 
جرم شناسان قرار می گیرد بی آنکه کوشش شود  
تعریف جرم در محدوده قانونی آن محصور شود. 
مع هذا، نباید فراموش کرد که امروز حقوق جزا 
و جرم شناسی در عین رعایت محدوده خویش 
می کوشند از داده ها و اطالعات یکدیگر استفاده 
کنند. حقوق جزا وقتی جرم را بررسی و تجزیه 
و تحلیل می کند، دقیقاً از داده های جرم شناسی 
متأثر شــده است و جرم شناسی هنگامی که به 
بررسی علتهای جرم می پردازد، مجرم قانونی را 
که حقوق جزا ســعی به تعریف آن دارد در نظر 

می گیرد. پل ارتباط دقیق این دو رشته از علوم 
جزایی و جرم شناســی را سیاست جنایی ایجاد 

کرده است  .

ج- جرم از نظر حقوق جزا:
در حقوق جزا سعی می شود جرم به نحوی 
تعریف شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون 
پیاده کند؛ زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک 
اعمالی که به ارزش های اجتماعی لطمه می زنند 
و نظم جامعه را مختل می کنند و موجب آسیب 
به آن می شــوند بر عهده قانونگذار اســت. اما 
قانونگذار نیــز در تعریف خود نمی تواند نظرات 
مختلفــی را که از ناحیــه متخصصان در مورد 
پدیده های مختلف و از جمله جرم ابراز شــده 
است نادیده انگارد. حقوق دانان از جرم تعاریف 
متعددی کرده اند و در کشــورهای اسالمی که 
مبانی فقهــی نیز در حقوق به طــور عام و در 
حقوق جزا به شکل خاص عیناً وارد شده است، 
حقوق دانان کشــورهای مختلف جرم را تقریباً 
به یک شکل تعریف کرده اند به عنوان مثال به 
اعتقاد گروهی جرم فعل یا ترک فعلی است که 
از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد 
می کند و قانون به این دلیل با مجازات، ضمانت 
اجرایی برای آن فراهم می ســازد.  یا در اندیشه 
عده ای دیگر فعل یا ترک فعلی است که توسط 
قانون پیش بینی شــده و مجــازات بر آن تعلق 
گرفته و قابل استناد به فاعل آن است برخی نیز 
تعریف را وسیع تر کرده اند و هرگونه تجاوز مادی 

به حقوق جزا را جرم می شناسند  .
تعریــف دورکیم از جرم که بر اســاس آن 
عملی جرم است که حاالت کاماًل آشکار و جدی 
از وجدان جمعی را جریحــه دار کند در میان 
جامعه شناسان معروف است. این تعریف از جرم 
در جوامع کوچک، هماهنگ و همگن می تواند 
مفید باشــد، اما اگر بخواهیم جرم را در جوامع 
بزرگ، کثرتگرا و چندفرهنگی و ناهمگن تعریف 
کنیم چندان مناســب نخواهد بود. در جوامع 
کوچک، غیررســمی تعیین حالــت »وجدان 
جمعی« و کشف  مرتبه شایسته ای از »اجماع « 
مربوط به هنجارها و ارزش های اجتماعی ممکن 
است، لیکن این امر در جوامع صنعتی پیچیده 
که معموالً مشــخصه آن نامتجانــس بودن و 
کثرت فرهنگی است، غیرممکن است. در چنین 
جوامعی اعمال بسیار کمی هستند که به جمع 
یا کل جامعه لطمه وارد می کنند. عملی ممکن 
است نسبت به یک گروه خاص اجتماعی زننده 
باشد؛ اما نســبت به گروه دیگر کامالً مقبول و 
پسندیده. فقدان چنین اجماع و توافق در ارتباط 
با هنجارها و ارزش های اساســی را به آسانی در 
بحث های مربوط به اعمالی که به حیات آدمی 
خاتمه می دهند )قتل از روی ترحم، خودکشی 
مساعدت شــده، سقط جنین، مجازات اعدام( یا 

اعمال جنســی )زنا با محــارم، همجنس بازی، 
روسپی گری( یا اخالق )قماربازی، اعتیاد، تصاویر 
مستهجن( می توان مشــاهده کرد. بسیاری از 
جامعه شناســان دیگر تالش کرده اند تعریفی از 
جرم را ارائه دهند. آقــای ماوئریک پارملی  در 
کتاب جرم شناسی خود پیشنهاد می کند : جرم 
معمــوالً یک عمل ضد اجتماعــی با آن چنان 
ماهیتی است که سرکوبی آن برای حفظ نظام 
اجتماعی موجود ضروری بوده و یا ضروری فرض 
می شود. اگرچه این تعریف دربرگیرنده ارکان و 
عناصری اســت که در ســایر تعریف ها یافت 
نمی شود، با وجود این، این تعریف هم چند سوال 
مطرح می کند. عمل ضد اجتماعی چیست؟ بر 
اساس چه معیاری می توان عمل را ضد اجتماعی 
در نظر گرفت؟ چرا قانون جزا بسیاری از اعمالی 
را کــه نمی توان ضد اجتماعی محســوب کرد، 
مجازات می کند؟ تعاریف جامعه شــناختی که 
جرم را به عنوان »عمل زیانبار اجتماعی« یا به 
عنوان »عمل مضر اجتماعی« توصیف می کنند 
در بسیاری از مشکالتی که تعریف پارملی دارد، 
سهیم اند. ویژگی های عمل خطرناک اجتماعی 
یا عمل زیــان آور اجتماعــی کدام هایند؟ چرا 
اعمال مخصوصی که از نظر اجتماعی خطرناک 
نیســتند، قابل مجازات اند؟ )برای مثال سقط 
جنیــن در  جامعه ای که پرجمعیت اســت( در 
حالــی که اعمال دیگری کــه از نظر اجتماعی 
خطرنــاک و زیان آور ند، غیرقابــل مجازات رها 

می شوند؟
در پاسخ می توان گفت اساساً مفهوم صدمه 
نســبی است. ممکن است عملی نسبت به یک 
طبقه اجتماعی زیان آور باشد اما نسبت به گروه 
اجتماعی دیگر ســودمند. عمل ســرقت، مضر 
و خطرناک اســت نسبت به آنهایی که ثروت و 

دسته بندی و طبقه بندی 
جرایم و مجازات ها نیز از 
روش هایی است که برای 

مبارزه هر چه بهتر و مؤثرتر 
با جرایم و تعیین مجازات 

عادالنه 
توسط علما و دانشمندان 
حقوق جزا، طرح ریزی شده 
و در عمل توسط قوانین 
جزایی کشورهای مختلف  به 
رسمیت شناخته شده است. 
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مکنت دارند، اما فقرا و تهی دســتان را متضرر 
نمی کند. 

نظریه پردازان معــارض، اظهار می دارند که 
بخش های متعدد جامعه دارای منافع مشترک 
نیستند و منافع گروه های مختلف کاماًل و غالباً 
با یکدیگر در تعارض اســت. بنابراین آنان ادعا 
می کنند که قانون جزا به احتمال زیاد می خواهد 
از منافــع طبقات قدرتمنــد حمایت کند و آن 
اعمالی را کــه مضر به منافع ایــن طبقات اند 

مجرمانه توصیف کند  .

بخش دوم
طبقه بندی جرایم

جرایم را بــه اعتبارات مختلفــی می توان 
طبقه بندی کــرد و هر یک از این طبقه بندی ها 
آثــار و تبعات حقوقی خاصــی در پی دارند. به 
طور معمول جرایم را از منظر قانونی و به اعتبار 
رکــن مادی و معنوی مورد تقســیم بندی قرار 
می دهند. البته چون کشور ما، کشوری اسالمی 
است در قدم نخســت به طبقه بندی جرایم از 
نگاه شریعت اسالمی می پردازیم و بعدا به سایر 

دسته بندی های جرایم می پردازیم. 

شریعت  نگاه  از  جرایم  طبقه بندی   -1
اسالمی:

در شریعت اسالمی جرایم بر حسب مجازات 
آنها تقسیم بندی شده است. بدین ترتیب که در 
یک دسته بندی کلی، در دین مقدس اسالم دو 
دســته جرایم وجود دارد: جرایم مقدر و جرایم 
غیر مقدر. جرایم مقدر جرایمی است که جزاهای 
آنها از سوی شریعت، تعیین شده است که این 

جرایم عبارتند از حدود، قصاص و دیت  .

- جرم های موجب حد:
حد، کیفری اســت که میــزان دقیق آن از 
ســوی قانونگذار اسالمی مشخص شده و کم و 
بیش نمی شــود و اغلب از حقوق خدای تعالی 
شمرده شده است. در کتب اهل سنت جرم های 
موجب حد را هفت جرم، دانسته اند، که عبارتند 

از:
۱- زنا 2- قذف ۳- شــرب خرم ۴- سرقت 

۵- محاربه ۶- ارتداد ۷- بغی  .
در متون شیعه نظریات در مورد تعداد حدود 
متفاوت اســت، برخی اســباب حد را شش امر 

دانسته اند که عبارتند از:
 ۱- زنا 2- لواط و ِسحق و قیادت ۳- وطی 
اموات و بهایم ۴- حد قذف ۵- حد شرب ۶- حد 

سرقت ۷- حد محارب ۸- حد مرتد  .
عالمه حلی در کتاب قواعد، هشت مقصد از 

حدود را ذکر کرده است که عبارتند از:
 ۱- حد زنا 2- لواط و ســحق و قیادت ۳- 
وطی اموات و بهایم ۴- حد قذف ۵- حد شرب 

۶- حد سرقت ۷- حد محارب ۸- حد مرتد  .

- جرم های موجب قصاص و دیه:
جرم هایی اســت که کیفــر آن قصاص، یا 
پرداخت دیه اســت. قصاص و دیــه نیز مانند 
حدود از کیفرهای معین شرعی اند که حاکم و 
قاضی را در کم و زیاد کردن آن اختیاری نیست. 
این کیفرها  خالف حدود، به عنوان حق الناس 
قانونگذاری شده و اختیار استفاده از این حق، به 
دست مجنی علیه یا ولی دم سپرده شده است؛ او 
حــق دارد قصاص را از حاکم بخواهد یا جانی را 

مورد عفو قرار دهد.
جرم هــای موجب قصاص و دیه بر شــش 

قسم اند:
۱- قتل عمد 2- قتل شــبه عمد ۳- قتل 
خطا ۴- جراحات عمدی ۵- جراحات شبه عمد 

۶- جراحات خطا

- جرم های موجب تعزیر:
تعزیر در لغت به معنی تأدیب و توبیخ و گاه 
تأیید و تقویت است و در اصطالح حقوق جزا در 
برابر حــدود قرار دارد. نیز به کیفرهای نامعین، 
یا نظام نامعین کیفری اســالم اطالق می شود 
که تعیین کم و کیف آن بر عهده حاکم شــرع 
می باشد که طبق ضوابط و قواعد و مبادی کلی 
که در حقوق اسالم مورد عمل قرار دارد بر وفق 
شــرایط محیط و جامعه و مقتضیات آن و برای 
حفظ مصالح و منافع عمومی و رفع مفاســد و 
مضار اجتماعی به تعیین آن اقدام می کند و آن 
را به آگاهی همه محاکم صالحه برای رسیدگی 

به جرایم می رساند  .

2- طبقه بندی قانونی جرایم:
با توجه به قوانین جزایی افغانستان، قانونگذار 
تمامی جرایم را به صورت یکجا بررســی نکرده 
بلکــه در قوانین و مقررات مختلف به گونه های 
خاصی جرایم را تقســیم بندی کرده اســت. با 
لحاظ این دســته از قوانین و مقررات، جرایم را 
می توان به ســه صورت تقسیم بندی کرد: الف- 
بر اساس خفت و شــدت جرایم ب- بر اساس 
جرایم عمومی و عسکری ج- به اعتبار گذشت 
مجنی علیه، که هر یک از این تقسیم بندی ها را 

در ذیل  بررسی  می شود: 

الف- طبقه بندی جرایم بر اساس خفت 
و شدت: 

قوانین جزایی معموالً جرایم را از نظر اندازه 
شدت و خفت نیز طبقه بندی می کنند. مهم ترین 
اثر این دسته بندی در میزان مجازات آنها ظاهر 

می شود. 
قانون جزای افغانستان در ماده 2۳ می گوید: 
جرایم از حیث شدت و خفت به جنایت، جنحه 

و قباحت تصنیف می گردد. همچنین در قسمت 
تعریف این جرایم آمده است: 

- جنایت، جرمی اســت که مرتکب آن به 
اعــدام، یا حبس دوام و یا حبس طویل محکوم 

گردد.
- جنحه، جرمی اســت کــه مرتکب آن به 
حبس بیش از ســه ماه الی پنج سال یا جزای 

نقدی بیش از سه هزار افغانی محکوم گردد.
- قباحت، جرمی اســت که مرتکب آن به 
حبس از 2۴ ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی 

الی سه هزار افغانی محکوم گردد.
البتــه بر این تقســیم بندی آثــار و نتایج 
متعددی از قبیل: مرور زمان، شروع جرم و اتفاق 

در جرم مترتب است.

ب- طبقه بندی جرایم بر اساس جرایم 
عمومی و عسکری:

جرایم عمومی همان جرایــم عادی اند که 
توســط همه افراد قابل ارتکاب اند؛ مانند قتل و 
سرقت و غیره. اما در مقابل آن جرایم عسکری 
قــرار دارد که مخصوص نظامیان اســت. ماده 
دوم قانون جزای عســکری، جرایم عسکری را 
این گونه تعریف کرده است: »جرایم عسکری در 
این قانون شامل جرایم علیه قابلیت و احضارات 
محاربوی قوای مســلح و نظــم معین در انجام 

خدمت عسکری می باشد.«
بند ۳ ماده ۳ همیــن قانون، حالت محاربه 
را این گونه تعریف کرده اســت: »حالت محاربه 
برخورد مستقیم قطعه و جزو تام عسکری قوای 
مسلح با گروپ های دشمن بوده یا حالتی است 
که قطعات و جزوتام های عســکری غرض دفع 
و طرد یا شکســت دشمن توظیف شده اند. این 
حالت از شروع الی ختم وظیفه محاربوی را احتوا 

می نماید.
بنابراین، طبق تعریف فوق، جرایم عسکری 
جرایمی است که دارای ماهیت نظامی بوده و با 
توجه به خصوصیت آنها صرفاً توسط افراد نظامی 
قابل ارتکاب اند. مانند بیشتر جرایم ذکر شده در 
قانون یاد شــده از قبیل: تعلل منسوب عسکری 
از خدمت وظیفوی، غیابت خودسرانه منسوب 
عسکری، ترک خودسرانه قطعه در حالت سفر 
یا جنگ یا محاربه، فرار، تسلیمی از اثر ترس و 
وهم، واگذاری وسایل پیشبرد جنگ به دشمن، 

عدم اطاعت و بغاوت عسکری. 
به عبارت دیگر جرایم نظامی جرایمی اند که 
ارتکاب آنها تنها توسط افراد نظامی امکان پذیر 
است؛ یعنی نظامی بودن مرتکب از جمله شرایط 
مادی مؤثر در تحقق جرم است. البته قانونگذار 
به دو جهت این جرایم را از جرایم عادی تفکیک 
کرده است: یکی از جهت صالحیت و دیگری از 
جهت تشدید مجازات. به طور معمول قانونگذار 
برای جرایم ارتکابی نظامیان مجازات شدیدتری 
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را در نظــر می گیرد و مضاف بر این رســیدگی 
بــه آنها را منحصراً در صالحیت محاکم نظامی 
قرارداده است. البته  جرایمی  هستند که امکان 
ارتکاب آن هم توسط افراد عادی و هم نظامیان 
وجود دارد؛ مانند ســرقت که می تواند توســط 
یک فرد عادی صورت گیرد و می تواند توســط 
منسوبین نظامی از قطعات و جزو تام ها صورت 
بگیرد. در مقابل جرایمی وجود دارد که صرف از 

طرف نظامیان ارتکاب می یابد؛ مانند فرار .

ج- طبقه بندی جرایم به اعتبار گذشت 
مجنی علیه:

به اعتبار گذشت مجنی علیه، جرایم به جرایم 
قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. 
جرایم قابل گذشــت از لحاظ اصول محاکمات 
جزایی، جرایمی هســتند که جز با شــکایت 
زیان دیــده از جرم مورد تعقیب قرار نمی گیرند 
و هرگاه زیان دیده از جرم، از شکایت خود صرف 
نظر کند، تعقیب آنها متوقف می شود و جرایم 
غیر قابل گذشــت، جرایمی هستند که شکایت 
و گذشــت زیان دیده از جرم، در تعقیب و عدم 

تعقیب آنها تأثیر ندارد. 
در مورد جرایم قابل گذشت ماده ۶۳ قانون 
اصول محاکمات جزایی افغانستان چنین مشعر 
اســت: »تحریک دعوای جزایی و اتخاذ هرگونه 
تصمیم در مــورد جرایم مندرج فصول )پنجم، 
هفتم، دهم، یازدهم، دوازدهم، هجدهم، نزدهم، 
بیســت و یکم، بیســت و دوم، بیست و سوم، 
بیست و چهارم و بیست و پنجم( باب دوم کتاب 
دوم قانون جزا که از طرف اقارب به یکدیگر ضرر 
برسد، بدون شکایت تحریری مجنی علیه جواز 

ندارد.
قابل یادآوری است که در جرایم قابل گذشت 
تعقیب و عدم تعقیــب مجرم، به مجنی علیه و 
متضرر از جرم مربوط می شود و نقش اصلی در 
تعقیب کیفــری را وی ایفا می کند؛ در صورتی 
که شکایت به عمل آورد، تعقیب کیفری جریان 
می یابــد و در هر مرحلــه ای از تعقیب انصراف 
حاصل کرد، تعقیب کیفری متوقف می شــود. 
ولی در جرایم غیرقابل گذشت شکایت یا عدم 
شکایت متضرر از جرم در تعقیب مجرم تأثیری 
ندارد و تنها ممکن اســت گذشت او به عنوان 

عوامل مخففه مورد توجه قرار گیرد.

3- طبقه بندی مادی جرایم:
بــا در نظر گرفتن اجزا و شــرایط مؤثر در 
تحقق رکن مادی همچون موضوع جرم، نتیجه 
مجرمانه، ماهیت رفتار مجرمانه، دفعات ارتکاب 
رفتار مجرمانه، زمان و شــرایطی از این قبیل، 
تقســیم بندی مختلفی از جرم می تــوان ارائه 
کرد. که این تقسیم بندی ها را می توان در چهار 
دسته مطالعه کرد: ۱- تقسیم به اعتبار موضوع 

2- تقسیم به اعتبار نتیجه ۳- تقسیم به اعتبار 
ماهیت و دفعات رفتار ۴- تقسیم به اعتبار زمان.

الف( تقسیم به اعتبار موضوع: 
بــه اعتبار موضوع جــرم، جرایم را می توان 
به جرایم علیه اشــخاص، جرایــم علیه اموال و 
مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 
تقســیم بندی کرد. منظور از موضوع جرم آن 
چیزی اســت که جرم بر روی آن یا نســبت به 
آن واقع شــده و موجب ورود ضــرر و زیان به 
آن می شود. به طور مثال جرایم علیه اشخاص 
جرایمی اند که بر روی جســم و یا نســبت به 
تمامیت معنوی انســان صــورت پذیرفته و به 
جنبه جســمانی و مادی حیات انســان و یا به 
جنبه معنوی و روانی حیات او لطمه و ضرر وارد 

می کنند. 

ب( تقسیم به اعتبار نتیجه: 
بــه اعتبار نتیجه جرایم بــه مطلق و مقید 
تقســیم می شــوند. منظور از جرایــم مقید، 
جرایمی اند که در تحقق رکن مادی آنها، عالوه 
بر رفتار مجرمانه به نتیجه نیز نیاز است. در این 
دســته از جرایم، صرف ارتکاب رفتار مجرمانه 
برای تحقق جرم کافی نیست و عالوه بر آن باید 
اثر و نتیجه ای نیز بر رفتاری که از مرتکب ســر 
زده است، مترتب شود تا جرم به صورت کامل 
محقق گردد. برخالف جرایم مطلق جرایمی اند 
کــه نیاز به نتیجه ندارند و رکن مادی آنها تنها 
با ارتکاب رفتار محقق می شــود و نیازی به این 

نیست که اثر و نتیجه ای بر آن مترتب شود. 
ج( تقسیم به اعتبار ماهیت و دفعات تکرار: 

به اعتبار ماهیت رفتار، جرایم را به ســاده و 
مرتکب تقسیم کرده اند. منظور از جرایم مرکب، 
جرایمی انــد که رفتار آنهــا دارای دو جزء قابل 
تفکیک از یکدیگر اســت ماننــد فریبکاری که 
استفاده از وســایل فریبکارانه به منظور استیال 
پیدا کردن بر مال دیگری است. اما جرایم ساده 
جرایمی اند که رفتــار مجرمانه آنها تنها از یک 
جزء تشکیل می شود. بیشتر بلکه غالب جرایم 
مانند قتل، ســرقت، تخریب، اســتفاده از سند 

مجعول و ... بسیط و ساده اند. 
به اعتبار دفعات ارتکاب رفتار، جرایم به واحد 
و اعتیادی )به عادت( تقسیم می شوند. منظور از 
جرایــم واحد، جرایمی اند که با انجام یک رفتار 
به تنهایی محقق می شــوند مثل ســرقت که با 
دست اندازی بر مال دیگری، جرم به صورت تام و 
کامل و در یک آن بروز و ظهور پیدا می کند. ولی 
منظور از جرایم اعتیادی )به عادت( جرایمی اند 

که تکرار رفتار در آنها شرط تحقق جرم است. 

د( تقسیم به اعتبار زمان: 
به اعتبــار زمان، جرایم به آنی، مســتمر و 

استمرار یافته تقسیم می شوند. جرم آنی، جرمی 
اســت که ارتکاب آن در زمان نســبتاً کوتاهی 
امکان پذیر است و سپری شدن زمان در تحقق 
آن بی تأثیر اســت. جرم مســتمر، جرمی است 
که ارتکاب آن به زمان وابســته است و باید در 
طــول زمان جریان پیدا کند تا به صورت کامل 
تحقق یابد. به عبارت دیگر، زمان شرط مؤثر در 
تحقق این دسته از جرایم است، بیشتر جرایمی 
که رفتــار مجرمانه آنها را ترک فعل تشــکیل 
می دهد، در زمره جرایم مستمر قرار می گیرند. 
جرایمی همچون استفاده از لباس های رسمی و 

نشان های دولتی. 
جرم اســتمرار یافته، جرم آنی است که در 
طول زمان جریان پیدا کرده باشــد مثل اینکه 
یک نفر طی یک شــب تا صبح، وسایل و لوازم 
موجود در منزل یک شخص را مورد سرقت قرار 
داده باشد. سرقت یک جرمی آنی است ولی در 
چنین موردی، صورت مســتمر پیدا می کند؛ از 
این حیث آن را »استمرار یافته« می خوانند. در 
عین حال احکام و شرایط جرم آنی بر آن قابل 

انطباق است. 

4- طبقه بندی معنوی جرایم:
به لحاظ رکن معنوی جرم، دو تقسیم بندی 
از جرایم می توان ارائه کرد: یکی به لحاظ خواسته 
و اراده و دیگری با در نظر گرفتن غرض و انگیزه. 
هر یک از ایــن دو را جداگانه مورد مطالعه قرار 

می دهیم: 
- تقسیم به اعتبارخواست و اراده: همان طور 
که در بررسی رکن معنوی بیان کردیم به اعتبار 
ادامه در صفحه 40

در جرم شناسی یعنی علمی که 
به علت های وقوع جرم و درمان 
اعمال مجرمانه می پردازد، جرم 
علی االصول به کلیه اعمال ضد 

اجتماعی یا تنش هایی که جامعه 
را دست خوش آسیب می کند، 

خواه موجب آنها علت های 
روانی باشد یا اجتماعی، اطالق 

می شود. 
در این محدوده به این مسأله که 
آیا این گونه اعمال به حقوق جزا 
و تعریف قانونی جرم ارتباط 
دارد، چندان توجهی نمی شود 
و بیشتر »حالت خطرناک« فرد 
به عنوان عالمت و نشانه ای 
از رفتارهای ضد اجتماعی و 
بیماری وی زیر ذره بین قرار 
می گیرد و بدین لحاظ درمان 
این گونه افراد با اقدامات تأمینی 
توصیه می شود.
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عبدالرحامن بابا

عبدالرحامن بابا چې په کال 1۰۴ هـ د پېښور 

د هزارخانې په سيمه کې د بهادر په کيل کې 

زېږېدلی، د پالر نوم يې عبدالســتار دی او له 

مال محمد یوسف )یوسفزي( څخه يې د فقهې 

او تصــوف زده کړې کــړې وې، بیا کوهاټ ته 

والړ او هلته يې نورې دیني، مذهبي او روحاين 

زده کړې وکړې او ځان يې ښه عامل کړ.

پــه ځوانۍ  کې يــې د دنیا مینه پریښــوده او 

په شعر او شــاعرۍ کې يې د نورو افکارو رسه 

رسه اخالقــي، انتباهــي، تصــويف او عرفاين 

موضوعات ډیر و ځلول او په خورا ښه ښکالیزه 

او استادانه ډول رسه يې بیان کړي دي.

رحامن بابا د شعرونو یو مردف دیوان لري، چې 

د شعر ډیر فورمونه او کالبونه پکې موجود دي.

پــه الندې شــعرونو کې به يې د مشــت منونه 

خروار په توګه د ســولې، ورورولۍ، همدردۍ، 

برشي حقونو او نورو ګڼو دیني او اخالقي برخو 

کې نصیحتونه وګورو.

راشه مه کوه له چا رسه جفا

لږ ژوندون دی ضايع کيږي بېوفا

په دنيا کې هيڅوک نه دي پاتې شوي

واړه تلوين دي که نن دی که سبا

د څو پښتو شاعرانو لنډه پېژندنه او

په شعرونو کې يې د برشحقونو، 

همدردۍ او ورورولۍ څرک

فیض الله فایز

که د نفس لپاره سل محنته وکړې

يو محنت به دې پکار نه يش فردا

که متام جهان په خپله ګېډه و خورې

ياد به نه شې په درود او په دعا

که يوه دانه د وږي په الس ورکړې

هم دغه به دي توښه يش د عقبا

که يو څاڅکی اوبه تږي لره ورکړې

د دوزخ او ستا تر منځ به يش دريا

اشنايان که څه پوهيږي دايې وخت دی

چې ځاريږي يو اشنا تر بل اشنا

که ژوندون دی خو هم دا دی په جهان کې

چې له چا رسه ترييږي په خندا

خدای امان راکړې له هسې زندګيه

چې ته بد وايي له بله بل له تا

زهر ښه دي چې په صلح او صالح وي

نه شکري په فتنه او په غوغا

نفس په خاورو په خس ډک ښه دی بې غمه

نه د غم په خاورو خس پخه حلوا

په محنت په مشقت مال ماته ښه ده

نه حرامه هميانۍ د چا تر مال

ړوند بهرت دی چې څه نه ويني په سرتګو

نه چې سرتګې په پردي حرام کا وا

ګونګی ښه دی چې بې کام او بې زبان وي

نه چې ژبه يش په بد ويل ګويا

کوڼ بهرت دی چې څه نه اورې په غوږو

نه چې غوږ کاندې په بد و يل شنوا

ديو او دد که پخوا دريش خو بهرت دی

خدای دې بد سړی در نه ويل پخوا

د جاهل د همدمۍ نه به بهرت وي

که به چا رسه همدم وي اژدها

که مشکل دی خو د زړونو رغول دي

سهل کار دی سود او زيان د دې دنيا

چې د ورور او د عزيز زړه پرې ازار يش

حاصل مه شه هغه خپله مدعا

ګاه د نورو رضا بويه ګاهي خپله

پکار نه ده همېشه خپله رضا

ښه خواړه چې يو يې خوري بل ورته ګوري

خواړه نه دي هغه زهر دي ګويا

لکه ځان هسې و بل وته نظر کړه

لکه ستا دی هسې ځان دی د هر چا

د سړي په خاطر هرڅه هرڅه ګرځي
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هسې نه چې واړه وګڼې روا

او يا دا چې:

ادم زاد په معنی واړه یو صورت دی

هر چه بل ازاروي هغه ازار يش

عبدالرحــامن بابا په ډېر عام فهمه ډول رسه د 

خدای تعالی بنده ګانــو ته خطاب کوي چې 

عمــر ډېر لنډ دی په دې لنــډ عمر کې له چا 

رسه جفــا مه کــوئ، که یواځــې د خپل نفس  

لپاره هر څومره خواري وکاږې په درد به دې و 

نه خوري، خو که یوه دانه یوه وږي ته ورکړې يا 

د خدای په رضا یو څاڅکی اوبه چاته ورکړې، 

هغــه بــه دې د محرش په ورځ په ښــه دريش، 

یو له بل رسه ښــه ګوزاره کوئ، یو د بل بد مه 

وایاســت، تر هغو خوږو او خوندورو خوړو چې 

د جګــړو او وروروژنې او ناروا الرو څخه الس ته 

راوړئ زهــر ترې ښــه دي، تر داســې مال چې 

حرامه همیانۍ يې ترې تړلې وي ماته مال ښه 

ده. کــوڼ، ړوند او ګونګی ښــه دی نه دا چې 

بدې خــربې اوري، بد وایي یا بد ګوري. زړونه 

ورغــوئ، د ورور او عزیز زړه الس ته راوړئ، هر 

چاته د ځان په شــان وګورئ، حرام ته حرام او 

حالل ته حالل و وایاست.

په اصل کې د ادم اوالد ټول رسه د یوه صورت 

په شان دي، نو که څوک بل ازاروي ګویا خپل 

ځان ازاروي.

ديوان عبدالرحامن ، پښــتو اکيډمي، پېښــور 

يونيورسيټي 1987 کال چاپ

ګل پاچا )الفت(

ګل پاچا )الفت( د میر ســید پاچا زوی دی د 

لغامن د عزیز خان کڅ کې په کال 12۸۸ هـ 

زیږیدلی دی. رسمي او اکاډیمیکې زده کړې 

يې نه دې کړې، بلکې په کلیوايل کچه يې په 

جوماتونو کې دیني زده کړې کړې دي. د لوړ 

اســتعداد له امله يې په شعر، ادب او لیکوالۍ 

کې د ژورې کتنې او مطالعې په زور ښــه پوهه 

او تجربــه تر الســه کــړه او په لســګونو اديب، 

تخلیقي او تحقیقي آثار يې ولیکل.

د آثارو له ډلې څخه يې لیکوايل، اديب بحثونه، 

امال او انشاء، شعري ټولغونډ )کلیات( او نرثي 

ټولغونډ )کلیات( ډیر مشهور دي.

ګل پاچا )الفت( څو دورې د شــورا وکالت هم 

کړی دی، او له هغه پرته يې په لویو لویو دولتي 

پوســتونو او څوکیو کې هم ډېر په صداقت او 

پاکۍ رسه کار کړی دی، دا يې هم د شــعر او 

نرث بېلګې

تور او سپین

که مې رس يش د هايت تر پښو الندې

که له پاسه مې څوک غورځوي د الندې

که د زور او زورورو له هیبته

دغه ځمکه او اسامن يش الندې باندې

تور ته سپین ویالی نه شم سپین ته تور زه

دا امید دې څوک له ما نه هیڅ نه کاندي

همدردي

ژاړي په غمونو کې خواخوږي له هر چا رسه

سل پتنګان سوځي د یوې شمعې ژړا رسه

نه ښــايي انسان ته چې د بل په غم غمجن نه 

يش

لویه بدبختي ده که څوک  نه ژاړي له چا رسه

داســې بې غمي دې خدای په هیڅ کور کې 

پیدا نه کړي

یو کور کې چې غــم وي او بل خاندي له لیال 

رسه

الفت صاحب د شــمعې بلېدل او ویيل کېدل 

د ژړا رسه تشــبیه کوي او په شــاوخوا چې يې 

پتنګان ګرځي را ګرځي او کله کله يې وزرونه 

وسوځي او را پریوځي نو  په ډیر استادانه انداز 

رسه خپل مخاطــب ته وايي: لکه پتنګان چې 

د شــمعې په ژړا باندې ځوریږي او له غمه يې 

ځان د اور په ملبو کې ســوځوي تاســو هم د 

مظلــوم او خــوار و غریب په غم غمجن شــئ، 

مرستې ته يې ور و دانګئ او دا انسان لپاره نه 

ښايي چې له چا رسه غم رشیکي ونه کړي، او 

که په یوه کور کې غم وي او بل په مزو او چړچو 

اخته وي خوښــي کوي نو داسې خوښي دي 

خدای په هیڅ کور کې نه پیداکوي چې د بل 

له غمه نا خربه وي.

د نرث بیلګه

که څه هــم په رسلیک کې په شــعرونو کې د 

بــرشي حقونو په اړه ویل شــوي دي، خو دلته 

)الفت( صاحب یوه داسې لیکنه کړې ده چې 

زموږ د نن ورځې ټولنه يې ډیره ښه بیلګه ده او 

هغه څه چې هغه لســګونه کلونه پخوا ویيل و 

اوس موږ هغه د رس په سرتګو وینو.

دوه جنازې

یوه ورځ په یو ساعت کې له یوې شفاخانې دوه 

جنــازې و وتلې. هغه یــوه د کمخوين په وجه 

او دا بل د فشــار خون په ســبب مړشوی و. د 

هغه جنازه څلورو تنو په اوږو اخیســتې وه او د 

دې بل په جنازې پسې بې حسابه لوی او واړه 

موټرونه روان ؤ. هغه یوه وینه نه درلوده ځکه مړ 

شو. د دغه بل وینه زیاته شوې او تیره شوې وه، 

ځکه يې ژوند ونه کړای شو.

دوی دواړه مړه شــول، مګر مرګونــه يې یو راز 

نــه وو او مرضونه يې بیل وو، یــوه د نورو ویني 

څکلې وې او دې ته محتاج و چې ډاکرتان يې 

له وجــوده وینه و بايس. بل تــه چا وینه نه وه 

پرېښې او بې وینې. یو د افراط او بل د تفریط 

له الســه مړ شو. هغه چې فقیر و او په فقرالدم 

کې مړشو، د هغه له مرګه د باخرت اژانس هیڅ 

خرب نه شــو. د دې بل د مرګ اطالع اخبارونو 

په ډیر تاســف اخیستې وه او د جرایدو مخونه 

يــې په ماتم کــې تور شــوي وو، دوی دواړه یو 

بادار او بل مزدور و.

څه موده مخکې ښاغلی بادار رنځور شو. ډاکرت 

د مزدور وینه د رنځور په وجود کې انجکشــن 

کړه، د مزدور قوي وجود کمزوری شــو او بادار 

پــه لږ وخت کــې د هر راز خوراکونــو په زور او 

عیاشــۍ په وجه په فشــار خون مبتالء شو. نو 

چیرته چې دغه شان باداري او مزدوري وي او 

دغه شــان کارونه کیږي، نــو د یوه پر ځای به 

دوه مري.

یــو کمزوری کول او بل قــوي کول، د دواړو په 

مړینــه متامیږيــو او د ظــامل او مظلوم عاقبت 

همدغه شان وي.

مــوږ دا شــان مرګونــه طبیعي ګڼــو، مګر په 

حقیقت کې قتل او مقاتله ده، چې د وینو پور 

وته ویلی شو.

په دغســې مرګونــو کې هم قاتل شــته او هم 

مقتول مګــر زموږ  پولیســان او حاکامن پرې 

نه خربیږي او داســې معنوي قتلونه له نورو نه 

دوی ډېر کوي. 

دلته دا عادت دی چې که چا څوک په ټوپک و 

ویشت یا يې په چړو وواهه نو پوښتنه يې کیږي 

مګر که چا د چا ډوډۍ وخوړه او هغه له لوږې 

مړ شو نو دغسې قاتل ته څوک سزا نه ورکوي.

)لیکوايل(

عبیدالله درویش درانی

عبیدالله دروېش درانی د مال احمدشاه زوی د 

مال عيل محمد ملسی دی. په کال 1۳۳2هـ 

د بلوچســتان د پښین د ســیمې په ګلستان 

نومې ځای کې زیږیدلی دی، اصيل ځای يې 

د کندهار والیت د ارغستان ولسوايل ده.

غزل

ستا زړه چې د جرب او جفا تر کاڼي الندې کړي

تــه به په دا هســې وخت کې هــم زړه د خپل 

یار ساتې

پرېــږده د بې دردو دنیا پریــږده چې بې درده  

وي

ته به ای درویشه پرزړګي باندې پرهار ساتې

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زړه مې درد کوي له زړه ور پسې ژاړم

دښمنان مې چې وي مړه ور پسې ژاړم

ما د یار دغه غوښتنه هم پر ځای کړه 

نه يې نوم اخلم او نه ور پسې ژاړم
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بیلتانه یم داسې حال ته رسولی

یار د بل درومي او زه ور پسې ژاړم 

لکه اوښکې  تر لیمو څاڅي دروېشه

دی مې زړه اوبه اوبه ور پسې ژاړم

)کاڼي په هنداره کې(

پیر محمد کاروان

پیــر محمــد کاروان د نــور محمــد زوی دی 

پــه 1۳۳۰ هـ کال د خوســت والیــت د تڼیو 

ولسوالۍ د نریز په کيل کې زیږیدلی دی.

کاروان د خپل وخت کالسیک شاعر دی او په 

ازاد او قافیه وال شعر کې يې ډیر لوړ نوم ګټلی 

او هرني نرثونه يې هم لیکي.

د شعر بېلګه

سپین د تورو ورور ګڼمه تور د سپینو ورور ګڼم

دواړه مې د دواړو سرتګو سپین ګڼمه تور ګڼم

پام کوه، د کفر په فتوا مې چې و نه منانځې

زه خو میخانه  خدایږو سکه د جومات خور ګڼم

وایمه ګلپاڼې دي له اورنه لپه ډکه کړم

داســې شــیبې هم رايش چې رسه ګلونه اور 

ګڼم

وایي راته دوه  جمع دوه  و وایه چې څو کیږي

یم شاعر سړی وایم ګلونه يې څلور ګڼم

ملر چې زرین ســپر يش او د وینــو وړانګې و 

وري

شنه زرغونه هم میناتوري غوندې  منګور ګڼم

خرڅه يې ښــکاري برګۍ څرمنه  په بازار کې 

کړه

څو د برګي پړانګ اوس د زریني هوســۍ کور 

ګڼم

نن مې په رنځورو سرت ګو غيل ور کتيل دي

اوس خو پر کاروان د نرګي غزلې پور ګڼم

)د ښاپیرۍ ورغوی(

عبدالحمید ماشوخیل

حمید ماشــوخیل د پېښــور ښــار د بډه بېرې 

کيل رسه نژدې د ماشــوخیلو په نوم کيل کې 

زیږیدلــی دی، د زیږیدو پوره او دقیقه نېټه يې 

نده معلومه خو داسې ښکاریږي چې د لسمې 

هـ ســلیزې په اخیره کې زیږیدلی دی، د شاه 

او ګدا د کیسې د لیکلو نېټه هغه پخپله داسې 

لیکي.

چې په زړه کې مې لړم د دې فکرت و- سن یو 

زر سل اوه دیرش کال دهجرت و

په خپل دیوان کې يې یو ځای دا ویيل دي.

له هغه چې پوهیدلی په ښه بد یم- رسیدلی د 

پنجاه و پنج تر حد یم

اورنګزیب پاچا د ده په مخ کې مړ شــوی دی، 

یو ځای لیکي

څه به شــور نه وي دهند په میخانه کې – چه 

اورنګ څخه د عمر جام نسکور شه

)111۸(

بل ځای لیکي

چه د ښکلو د درګاه ګدايي مومي- هی توبه د 

محمد شاه له سلطنته

)11۳۰-116-هـ(

له دې تاریخونــو څخه دومره معلومیدای يش 

چې دی به له )1۰7۵- 1۰۸۰(هـ کښې پیدا 

شوی وي.

په شعرونو کې يې که څه هم عشقي برخه ډیره 

ده خو د برش پالنې، ورورولۍ، همدردۍ، ښه 

ګاونډیتوب او نورو په لســګونو د خیر ښیګڼې 

پــه برخو کې ډیرې په زړه پــورې ویناوې لري 

چې دلته به يې مشت منونه خروار په توګه څو 

شعرونه را واخلو.

دا څه طور دګرګون راغی وقت نور شه

چې ښیوه د عادالنو ظلم او زور شه

یو د بل په ښه او بد رسیدی نه يش

سود او زیان د خلقو واړه کوراکور شو

غریب خلق مردګان پکې ورتیږي

ظاملان نکیر منکر پېښور ګور شو

په حیا کې سړی وږی تږی ښه دی

نه په شهدو شکر موړ په بد رسوا

له دې خپلې سپینې ږیرې و رشمیږه

ولې نه ښايي په سپینې ورځې غال

د هر چا چې يش مفتي نفس او هوا

ناروا يش د جهان ورته روا

نفس شیطان چې د چا بد تر فهمه ښه کا

هسې خوري زهر قاتل لکه حلوا

کوڼ و ړوند کړي هسې رنګ نفس هوا

چې لړي رسه روا او ناروا

شوخ بې رشمه کړلې حرص تر هسې حده

چې نه رشم کړې له خدایه نه پروا

چې د نفس په زیرمه خدای در څخه هیر شو

دا له چا شوې وابسته له چا سوا

د داغيل زړه له اه شمه څه شان چپ

د چمن په ګلو نه دي بلبالن چپ

که هر څو يې جنګ جدل په دنیا وکړه

ځنې یو نه وړه سکندر او دارا هیڅ

دا نیمګړې هیچا نده پوره کړې

تر برېښنا يې زیاته  نه ده بقا هیڅ 

چې د ظلم په کمر دي تل میدان خوړ

دماغي ځان ته غره خود به دې ځان خوړ

دغه زور به دې زریده تر کومه پورې

چې یواځې دې په ځان متام جهان خوړ

تا چې تیز تیزه سمند د خود رائییه

ما د ستا د پریوتو هاله ارمان خوړ

څه به نه نړیده برج دا ستا د عمر

د مظلوم د اوښو سیل يې هر زمان خوړ

چې یک لخته په زر زر و درغلی

په زر زر به دې دغه دولت نقصان خوړ

تش ارمان د ستا په مرګ هغو و نه خوړ

چې د دوی د پاره تا دین او ایامن خوړ

په بد خویو اور له خپله تنه لګي

خپله جاله کړي په ځان تنور ققنس

د مظلوم د ازار غشی رسا لګي

هیڅ ګوزار يې خطا نه درومي عبث

هر سړی چې له ازاره  بازار غواړي

د دارو په طمع زهر خوري ناکس

چې د بل ننګ او ناموس ساتلی نه يش

و به نه سايت څوک خپل ننګ او ناموس

د دنیا له رسایه تله دي له ارمانه

که پنځه کاله ژوندون وي یا پنځوس

--

یار د یار له درد و غمه دلګیر بویه

بد يش سم رسه د ګل او د بلبل رنګ

--

د هغه لستوڼي الس ید بیضا وي

چې پرې وچې کاندې اوښکې د یتیم

--

لږې لږې اوبه ټولې يش ملک وران کړي

په لږ جرب چیرې نه شې دلګیر ګوره

ته هم هسې تیروبېر زغمه د خلقو

لکه خدای زغمي دا ستا تیروبیر ګوره

که د زرو زمرو زور لرې په ځان کې

د زېردستو په شیوه اوسه زیر ګوره

--

یوه ورځ به بندیوان د باز په څېر شې

چې دې شپه او ورځ خورا ک شو د قام غوښه

د مظلوم د اه ازار و چاته مه شه

عاملونه يې ورانیږي له ارخښه

د مظلوم ازار خايل نه ځي حمیده

د ویشتو يې ګوزار پاس لګي په نښه

مآخذ:حمید ماشوخیل، در او مرجان، پېښور د 

یونیورسیټي بک اجني.

د خوشحال خټک په دستار نامه کې د پښتني 

فولکلور څرک

فولکلور څه شی دی؟

    د فولکلــور تعریف دبېلو، بېلو پوهانو له خوا 

شوی دی چې رسه نږدې نظرونه لري

فولکلــور لرغونــې عوامــي )وګړنیــزه( عنعنه 

ده چې له انســاين ژوند رسه یــو ځای تر موږ 

پورې را لیږدول شــوې ده، پښتو فولکلور او بیا 
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فولکلوریک ادبیات د پښــتني ټولنې لرغونې 

شــتمني ده چې تر مــوږ را غزیدلــې ده، خو 

کلتــور، ثقافت یا کلچر یــا فرهنګ د ملتونو د 

تهذیــب او متدن نښــه ده، د ملتونــو د پوړې 

)ســطحه( هغه وخت موږ ته ښــه څرګندیږي 

چې د هغو خلکو په فولکلور ښه و پوهیږو او د 

هغوی له فولکلور رسه ښه بلدتیا ولرو.

کلتور یا ثقافت د انسان د ارتقايي ژوند او عمل 

یوه مجموعي پانګه ده چې د انســاين ژوند له 

پیل څخه تر اوسه پورې  ورو ورو را غونډه شوې 

اوخوندي شوې ده.

د یــوه لیکوال په خــربه کلتور د يــوې ټولنې 

عمومي کــړه وړه، اعامل، مهارتونه، عقیدې او 

ســلوک را چاپیروي او فولکلــور د یوې ټولنې 

د کلتور تکاميل پروســه ده او له کلتور رسه په 

اړیکه کې دی.

فولکلــور یا پــه بل عبــارت د خلکــو د پوهې 

برريس، د خلکو د فرهنګ سپړل او پېژندل يو 

علم دی چې ډیرې برخې لري.

   فولکلور له دوو التیني کلمو څخه اخیســتل 

شــوی دی، فولکfolk  خلک، عــام خلک او 

lore د پوهــې او ادب پــه معنــا دی، دا کلمه 

د لومــړي ځــل لپــاره یــوه لرغونپېژندونکــي 

تامــس)Thoms( پــه خپل یــوه مضمون کې 

پــه   Ambroise Morton(( د امربوزمورتــون

مســتعار نامه شــاوخوا یوه نیمه پېړۍ وړاندې 

په انګریزي منت کې فوکلور وکاروله یعنې )ل( 

پــه عاریتي ډول د نورو ولســونو له خوا ور رسه 

کارول شــوی دی او له همــدې امله دا کلمه 

انګریزي ګڼله کیږي.

عام کلتــور د هر ملت پــه حقیقت کې د هغه 

ملــت د ســیايس او ټولنیز تاریــخ حافظه ده، 

عامــه کلتــور د قومونــو او نســلونو فرهنګــي 

پیوستون دی. په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره 

فولکلور ته پاملرنه شــاوخوا 2۰۰ کاله پخوا په 

کال 1۸12 کــې په املان کې د ګریم د وروڼو 

له خوا د کلیوالو کیســو د کتــاب په نرش رسه 

پیل شوه.

د فولکلور ځینې برخې په الندې ډول دي:

     مینــه، عقیــده، عنعنــه، خوبونــه، دودونه، 

خرافات، مذهبي دودونه، عنعنوي خوراکونه، 

افســانې، د اتالنو کیســې، د پیریانــو، دیبانو 

یــا دیوانو،  شیشــکو او روې کیســې، ټوکې، 

متلونه، اصطالحات، کیسۍ، لنډۍ، سندرې، 

جادو، کوډې، تعویذ کښنې، دمونه، ښیراوې، 

کنځلــې، لــوړې، رټنــي، ځــواب ګرځونــې، 

ملنــډې، پیغورونه، ســزاوې، ځورونــې، الوی 

کول، ســالم اچونې، خدای په اماين، اتڼونه، 

ځینې جامې لکه پوســتین، څــادر، چپن.... 

عامیانه ډرامې، عامیانه اشتقاقونه، عقیدې او 

انګیرنې، عامیانه یا فامیيل نومونه لکه: مببو، 

خډل، خړکی، ډبلی، ټنډو،.... فالونه، محيل 

ســپورتونه، د واده ځانګړې ســندرې، له ژبې 

رسه صويت سلوکونه، سمبولونه، محيل ټوکې، 

خامک دوزي، جار وهل، د چیغې ډول، لوګی 

جــوړول، خاورې بــادول، لــه حیواناتو رسه د 

سلوک غږونه، جشــنونه، د سپین مار نه وژل، 

د زیارتونو په باب عقیــدې او خوردې، د مرګ 

او دفــن رواجونه، د زوکــړې رواجونه، د زیارت 

د ټوټې را شــکول، شهید ته دستامل ورکول، 

جنډې ښــورول، پــه زیارتونو کــې زانګوګانې 

جوړول، نغــري تودول، بندونه پــورې تړل، له 

مال یا زیارت څخه د بند اخیســتل، څاروې تر 

تاوول، د غرونو، غونډیو او نورو په باب عقیدې، 

پسولونه، پښتني نرخ، ميل نوامیس، د اسامن، 

حیواناتو اوبو او نورو په باب عقیدې او داســې 

نور د یوه ملت د فولکلور برخې جوړوي.

اوس به را شو د موضوع اصيل برخې ته او و به 

ګورو چــې له پورته موضوعګانو څخه کومې او 

څومره يې د خوشحال خان په دستارنامه کې 

راغلې دي:

1- پــه لومړي فصل کې د دســتار په حقیقت 

کې وايي :

چې دستار تړي هزار دي

د دستار سړي په شامر دي

دســتار چې اصآل دري فاريس کلمــه ده او د 

دري ژبې کلمې د خوشــحال خان په شعرونو 

کې لږ څه ډیرې تر سرتګو کیږي، ډیر  پښتانه 

ورته پټکی وايــي، ځینې ورته لنګۍ یا بګړۍ، 

لنګوټه.... وايي، د پښتنو په منځ کې ډېر قدر 

لري او د لويۍ نښــه ده، د بېلګې په توګه، په 

ودونــو کې مرشانــو ته لنګۍ ورکــوي، ځینې 

وخت که څوک د چا لپاره کوم ښــه کار تر رسه 

کړي، زیری ور باندې وکړي او داســې نور نو د 

لنګۍ په ورکړې يې نازوي چې د ویاړ نښه ده، 

همدارنګه په ځانګړې توګه زموږ په سیمو کې 

کــه څوک بې همتي وکړي یا د پښــتنوالې له 

اصولو څخه خــالف کار وکړي نو خلک طعنه 

ورکوي او ورته وايــي، چې دا فالنی ګوره د ده 

هم پټکی پر رس ده داســې کار يې کړی دی. 

خوشحال خان هم د ملوکانو، خانانو، امیرانو، 

خلفاوو او قابلو خلکو لپاره دستار رضور ګني، 

او هر څوک د ویاړ د دې نښې د درلودلو الیق 

نه بولې وايي چې په زرګونو خلک دستار تړي 

خو هغه څوک چې لیاقت يې لري یا د دستار 

د تړلو وړ دي هغوی په لږه پیامنه دي،

2- پنځــم هرن چې د تیرانــدازۍ هرن دی- دا 

هرن  هم په پښتني ټولنه کې فولکلوریک ځای 

لري، دا معنا چې له ډیره پخوا څخه  په طبعي 

توګــه ور رسه مینه لــري، زده کړه يې د ځانونو 

لپاره رضور او ویاړ ګڼي، د پښتنو په ډیرو سیمو 

کې د ودونو پر مهال د زوم له خوا په ورا راغيل 

خلک مجبور دي چې نښه و ويل او تر څو چې 

يې نښــه نه وي وشــتلې ناوې نه ور ســپروي، 

چــې د دې هرن په زده کړې او درلودلو باندې 

خوشحال خان ډیر تاکید او ټینګار کړی دی.

۳- اووم هرن د آس ساتلو یا پر آس سپرېدلو په 

بــاب دی، وايي چې د آس تعریف په قرانکریم 

کې شــوی او د ملوکانو د دولت ســتنې دي، 

د آس درلــودل او د آس ســوريل رضور ګڼي، 

ځکه هغه وخت د جنګ ښه وسیله وه، زموږ په 

پښــتني ټولنه کې هم د آس ساتل او درلودل 

د بخــت او طالــع یا نیــک پــال رسه نیي، 

همدارنګه خلک رسه وايي چې فالنی ښه آس 

ســپور دی، په ودونو او میلو کې د هغه چا قدر 

ډیــر وي چې آس ولري ځکــه ډول ډول لوبې 

ور باندې رس ته رســوي، په پښتني سیمو کې 

ســانګې او دهیواد پــه شــاميل والیتونو کې 

بزکيش.

 ۴- اتم هرن د ښــکار د کســب پــه اړه دی، په 

اړه يې جامع معلومات ورکړي دي، په پښتني 

ســیمو کې ماشــومان او نوي ځوانان لیندۍ 

پــه الس کــې او د مرغیو او چتکو په ویشــتلو 

ورځ بیــګاه کــوي، لومې او دامونــه جوړوي او 

د بیکارۍ وخــت ور باندې تیــروي، لویان په 

ښکاري توپک او تازیانو باندې ښکار کوي که 

څه هم پــه ټولیزه توګه د لویانو له خوا دا رنګه 

ښــکار بدې پایلې درلودلې دي خو بیا هم یو 

دود او د فولکلور یوه برخه جوړوي.

۵- پــه څلــورم خصلت کې چې د راســتۍ په 

اړه دی، خوشــحال خان يــې د هرچا لپاره په 

ځانګړې توګه د ملوکانــو او مرشانو لپاره اړین 

بــويل، او ناراســتي له پښــتني کلتــور څخه 

مخالــف کار بويل، همدا خــربه ده چې که د 

پښتنو په منځ کې څوک یو له بله رسه ناراستي 

وکړي، هر څوک يې بد ایسوي او داسې څه له 

پښتنوالې څخه لري ګڼي.

6- په اووم خصلت کې چې د مروت او میړانې 

په اړه دی، خوشــحال خان يې د هر پښــتون 

لپــاره  درلودل اړین بويل او د ملوکانو او لویانو 

لپــاره يې په درلودلو ډیر ټینګار کوي، لیکي ) 

کــه دې د چا په کره تورې اوبه هم و څښــلې، 

هغــه باید په یاد ولرې او یو په ســله يې تاليف 

وکړې( یعنې دا د مردانګۍ نښــه ده چې د چا 

ښــه هیر نه کړل يش، موږ يې عمآل وینو چې 

اصیل پښــتانه په څــه ډول د نیکي تابع دي، 

مروت او نیکي يې په فولکلور کې نغښتي دي.

7- په اتم خصلت کې چې د عفو او کرم په اړه 

دی وايــې ) کرم د الله جــل جالله خوی او یو 

نــوم يې کریم دی( د عفو او بخښــې خوی په 
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پښتو او پښتنو کې خورا لرغونې ریښه لري. تر 

کومه ځایه پورې چې پښــتانه په غچ اخیستلو 

کــې ډیر ټینګ دي لکه چې خوشــحال خان 

پخپله وايي:

څو وانخيل له غلیمه انتقام

مرد نه خوب کا نه خواړه کا نه ارام

پــه پېړیو پیړیو بدي رسه پايل خو بیا چې کله 

هم څو تنه سپین ږیري رسه کښیناستيل او د 

دوو قومونو، دوو کورنیو او یادوو تنو تر منځ يې 

څه فیصله کړې او منل شــوې ده بیا نو که يې 

لوی ، لوی پورونه هم تر منځ وي رسه بښي يې، 

که يــې و نه مني نو بیا يې هر څوک مالمتوي 

چې دې فالين د سپین ږیرو مخ و نه مانه او د 

پښتو او پښتنوالې خالف کار يې وکړ.

۸- څوارلســم خصلــت د ملــک د انتظام دی 

چې دا هم د پښتنو د فولکلور یوه برخه ګڼلی 

شــو، ځکه ډیر ځله زموږ په هیواد کې مرکزي 

حکومت شتون نه دی درلودلی، خو د قومونو 

مرشانو او ســپین ږیــرو خپل ولــس او قوم له 

ګډوډۍ څخــه ژغورلی او په ډیره منظمه توګه 

يــې رهربي کړی دی، حتی لــه دین او هیواد 

څخــه د دفاع په وخت کې يې په ډیره مدبرانه 

توګــه رهربي کــړی دی، د هر قــوم او قبیلې 

خلکــو د خپلو مرشانو خربو ته غوږ نیولی او په 

رس ســرتګو يې منلې دي، ځکــه دا د دوی د 

پلرونــو او نیکونو څخه ور پاتې یو دود دی چې 

د فولکلور یوه غوره برخه ګڼله کیږي.

9- اوولسم خصلت د غیرت دی چې خوشحال 

خــان يې پــه اړه ډیــرې د اهمیــت وړ خربې 

کــړې دي، او تر کومه ځایه چې لیدل کیږي، 

پښــتنو هر وخت په غیرت خپل رسونه قرباين 

کړي دي. بیلګې يې بې شــمیره دي، د ننګ 

او ناموس، هیواد ســاتنې، ازادۍ او دین څخه 

د دفــاع په الر کــې يې ډیرې قربــاين ورکړې 

دي، ښــه بیلګه يې د میوند د جنګ په میدان 

کې د ميل اتلې ماللــۍ غیريت چیغه وه چې 

کابو مــات او رسه تیت پښــتانه جنګيايل يې 

رسه را ټــول او وینــه يــې په غیرت را وســتله، 

انګریزي ښــکیالک ګرو ته يې نه هیریدونکې 

ماتې ورکړه، په دې توګه د خوشــحال خان په 

دستار نامه کې د پښتني فولکلور ګڼې بیلګې 

خوندي دي، ډیرې لیکنې يې د پښتني کلتور 

او فولکلور استازیتوب کوي چې موږ يې مشت 

منونه خــروار په توګــه دا څــو پورتنۍ بیلګې 

راوړې.

خواســت و اراده، جرایــم را بــه عمدی و 
غیر عمدی تقسیم می کنند. بین جرایم عمدی و 
غیر عمدی تفاوت ماهی وجود دارد به این ترتیب 
که در جرایم عمدی، خواست و اراده مرتکب به 
صورت ایجابی و مســتقیم در تحقق جرم مؤثر 
اســت و در جرم غیر عمدی یا خواســت و اراده 
فعال نیســت و به رفتار  یا نتیجه تعلق نگرفته 
اســت و یا به صورت ســلبی و غیر مستقیم بر 

تحقق جرم تأثیرگذار است. 
- تقسیم به اعتبار غرض و انگیزه: به لحاظ 
غرض و انگیزه ای که مرتکب را به سوی ارتکاب 
جرم کشانیده اســت، جرایم را به جرایم عادی 
و سیاســی تقســیم می کنند. جرایم سیاسی، 
جرایمی اند که در بیشــتر موارد افراد با انگیزه و 
اغراض سیاســی آنها را انجام می دهند و جرایم 
عادی، جرایمی اند کــه در انجام آنها مرتکب از 
چنین انگیزه ای برخوردار نیست. به همین جهت 

انگیزه را معیار این تقسیم بندی قرار داده اند.
مبنــای تفکیک جرایم سیاســی از جرایم 
عادی و دوگانگی برخورد با مجرمین سیاسی در 
گذشته خطرناکتر تلقی کردن جرایم و مجرمین 
سیاسی بوده اســت اما در دنیای معاصر متأثر 
از اندیشــه عدالت از یک ســو، و اندیشه فردی 
کردن مجازات ها از ســوی دیگر این تفکیک و 
تمایز مورد پذیرش قرار گرفته اســت. واقعیت 
این است که ارتکاب جرم سیاسی در اکثر بلکه 
در تمامی موارد موجب جریحه دار کردن و وارد 
کــردن لطمه و ضرر و زیان به اعتبار و موقعیت 
حکومت، هیأت حاکمه و دولتمردان می شود. لذا 
همواره بین این مــی رود که این گروه از اقتدار 
و امکاناتی که در اختیــار دارند علیه مجرمین 
سیاسی سوء اســتفاده کرده، حقوق آنان را در 
جریــان محاکمه نادیه گرفته و آنان را از حقوق 
و امتیازات قانونی شان محروم کنند. بنابراین به 
رسمیت شناختن جرم سیاسی و مقرر داشتن 
پاره ای تشــیرفات خاص برای رسیدگی به این 
دسته از جرایم تا حد زیادی می تواند این نگرانی 

را برطرف سازد.

نتیجه گیری:
از آنجایی که پدیــده مجرمانه و به عبارت 
دیگر اعمال مجرمانه جزئی جداناشدنی از جوامع 
انسانی است، بنابراین تمامی دولت ها و جوامع 
ناگزیر با آن دست و پنجه نرم می کنند. از جانبی 
چــون یکی از وظایف اصلی دولت ها حفظ نظم 
و امنیت در جوامع اســت، پس بدیهی است که 
در صدد مبارزه با جرایم و ریشه کن کردن آنها 
و همچنین اصالح و تربیت مرتکبین برمی آیند. 

از صفحه ۳۵
طبقه بندی جرایم...

روی همین ملحوظ قوانین جزایی کشــورهای 
مختلف به دسته بندی و تقسیم بندی جرایم بر 
اساس معیارهای گوناگون از قبیل موضوع جرم 
یا میزان مجازات و ... پرداخته اند. بدون شــک 
یکی از اهداف اساسی و اصلی طبقه بندی جرایم 

مبارزه هرچه بهتر و بیشتر با آن است. 
دین مبین اســالم نیز جرایم را بر اســاس 
مجازات آنها تقســیم بندی کرده است. در یک 
دســته بندی کلی در دین مقدس اســالم دو 
دســته جرایم وجود دارد: جرایم مقدر و جرایم 
غیرمقدر. در جرایم مقدر، نوع و مقدار جزاها از 
ســوی شریعت تعیین شده است که عبارتند از 

حدود، قصاص و دیت. 
همچنیــن قابل تذکر اســت کــه از اثرات 
مهم طبقه بندی جرایم ایجاد زمینه مناســب 
برای تحقق اصل تناســب جــرم و مجازات به 
عنوان مهمترین مجرای عدالت جزایی اســت؛ 
زیرا تحقق این اصل بــدون درجه بندی جرایم 

امکان پذیر نیست. 
از جانب دیگر طبقه بندی جرایم باعث می 
شود که نهادهای ذیربط و مسئول بهتر و آسان 
تر شناسایی گردند. به طور مثال در جرایمی که 
توسط منســوبان نظامی انجام می شود مراجع 
ذی صالح ســارنوالی ها و محاکــم اختصاصی 
رســیدگی به جرایم نظامی  اند و در این صورت 
سارنوالی ها و محاکم عادی صالحیت رسیدگی 

به جرایم این دسته را ندارند. 
در یــک جمع بندی کلی می تــوان گفت، 
طبقه بندی جرایم باعث رســیدگی ســریع تر، 
بهتر و دقیق تر به جرایم ارتکابی از ســوی افراد 
و اشــخاص می گردد؛ زیرا بــه محض ارتکاب 
یک عمــل جرمی در صورتــی که طبقه بندی 
وجود داشته باشد مراجع ذی ربط و ذی صالح 
مشخص شده و رســیدگی عدلی و قضایی به 

صورت دقیق و مشخص صورت می گیرد. 

منابع:
۱- قانون جزا

2- قانون اجراات جزایی
۳- قانون جزای عسکری

۴- عالمه، دوکتــور غالم حیدر، حقــوق جزای عمومی 
افغانستان، انتشارات دانشگاه ابن سینا، چاپ اول: بهار۱۳۹۳.

۵- ساریخانی، عادل، حقوق جزای عمومی اسالمی، ناشر: 
دانشگاه پیام نور، ۱۳۸2.

۶- گلدوزیــان، دکتــر ایرج، بایســته های حقوق جزای 
عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم: تابستان ۱۳۸۵.

۷- منصورآبادی، دکتر عباس، حقوق جزای عمومی)۱(، 
دانشگاه شیراز، بهار ۱۳۸۵.

۸- نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: 
کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵.

۹- نوربها، دکتر رضا، جزوه حقوق جزای عمومی، تدوین 
امین بخشی زاده، دانشگاه آزاد اسالمی.



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره هفتم| میزان 1396

اشــاره: این نوشته فشــرده فعالیت و نتایج 
ســه پروژه ده ماهه متوالی اســت که از ســوی 
اداره امور خارجه و کشــورهای مشترک المنافع 
 the British Foreign and( بریتانیــا 
Commonwealth Office( بیــن مــاه مــی 
20۱۳ و مارچ 20۱۶ کمک مالی شــده بودند. 
این کار یک پروژه وسیع تر را روی ایجاد صلح در 
میندانائو از طریق مشارکت عمومی در حکومت 
تکمیل کرد که هم چنین از سوی منابع مصالحه 
)Conciliation Resource( بــا کمــک مالی 
اتحادیــه اروپا بین جوالی 20۱۳ و جون 20۱۶ 

هماهنگی شد. 

مقدمه: 
اهمیت مشارکت معنی دار زنان و نیاز متضمن 
آن جهت توجه به غیاب زنان از روندهای صلح به 
ویژه بعد از قطعنامه تصویب شده ۱۳2۵ شورای 
امنیت ملل متحد در سال 2000 درباره حفاظت 
و تقویت زنان عموماً پذیرفته شده است. مشارکت 
زنان نه تنها موضوع عدالت نیســت، بل شــرط 

اساسی برای تأمین روند صلح پایدار هم است. 
هرچنــد تطبیق این قطعنامــه کند بوده و 
درس هــای زیادی نیاز اســت تــا از بعد عملی 
در قسمت پیشــرفت در این زمینه، یاد گرفته 
شــود. بناً هرروند صلح، فرصتی را برای نوآوری 

مشارکت 
معنادار زنان 
در صلح
درس هایی از 
بنگسامورو )میندانائو 
فلیپین(

ترجمه: یحیا سرپلی

و چگونگی ســهم گرفتن در دانش جهانی برای 
بهبود کیفیت روند صلح فراهم می کند.

این نوشته به دستاوردها و چالش های چهار 
ســازمان جامعه مدنی در فیلیپین پرداخته که 
با هم درباره روند صلح میندانائو بین ســال های 
20۱۳ و 20۱۶ بــا حمایــت منابــع مصالحه 
)Conciliation Resources ( و سفارت بریتانیا 

در مانیل فعالیت می کردند.
هدف این نوشــته آن اســت تــا تأمالت و 
درس های یادگرفته شده از این تجربه ها را جهت 
تصمیم گیری در قســمت پالن گذاری و کمک 
مالی به دیگر ابتکاراتی که به مشارکت معنی دار 

زنان به صلح کمک می کند، انتقال دهد. 

زمینه
بعد از ۱۵ ســال مذاکــره و طی چهار دهه 
منازعه، در اکتوبر 20۱2 دولت فیلپین و جبهه 
اسالمی آزادی بخش مورو یک چوکات توافق را 
روی بنگســامورو امضا کردند که نقشه راهی را 
برای صلح بنیاد می نهاد. دو سال بعد طرفین یک 
قرارداد جامع را درباره بنگسامورو امضا کردند که 
به منازعه مســلحانه از سوی اقلیت مسلمان در 

فیلپین نقطه پایان می گذاشت.
در پاسخ به البی فشرده جامعه مدنی و بعد 
از مباحثات طوالنی در میز مذاکره هر دو طرف 

روی »حق زنان برای مشارکت سیاسی معنی دار 
و حفاظت در برابر تمام انواع خشونت« موافقت 

کردند. 
این ماده، دریچه ای از فرصت را برای تعریف 
مجدد مناسبات اجتماعی، حقوقی و نهادی در 
ارتباط با جندر و ایجاد صلح در منطقه بنگسامورو 

به وجود آورد.

درباره این پروژه
بیــن ســال های 20۱۳ و 20۱۶ چهــار 
سازمان شــریک جامعه مدنی و منابع مصالحه 
)Conciliation Resources( در یــک رشــته 
فعالیت ها برای عملی کردن این ماده فعال بودند. 
این کار از ســوی ســفارت بریتانیا در مانیل از 
طریق صندوق حقوق بشر و دموکراسی اداره امور 
 the( خارجه و کشورهای مشترک المنافع بریتانیا
 British Foreign and Commonwealth
Office( و هم چنیــن اتحادیــه اروپــا حمایت 
می شد. چهار سازمان مزبور با هم در سه فعالیت 

ذیل کار می کردند:
آگاهی دهی، آموزش و مشــوره بــا زنانی از 
اجتماعــات مختلف در منطقه بنگســامورو تا 

پیشنهادها برای تهیه پالیسی را تهیه کنند.
دادخواهی و البی تا سازمان های تطبیق کننده 
صلح و کنگره از اولویت ها و دیدگاه های زنان در 
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غیرمسلمان بومی و با مردمان مسیحی غیربومی 
اســت. در عین حــال اجتماعات مســلمان و 
غیرمســلمان بومی مرکــب از گروه ها و قبایل 
قومــی- زبانــی مختلف بودند کــه گاهی یک 
پیوســتگی هویتی قوی تر نسبت به هویت کلی 

بنگسامورو داشتند.
چهار شــریک تطبیق کننــده در این پروژه 
معــرف ایــن تنوع بودنــد. دو ســازمان یعنی 
)نساء الحق و Un YPhil( مسلمان، دیگری یعنی 
)TLWOI( بومی و چهارمی یک شبکه ملی عمدتاً 
مسیحی )WE Act ۱۳2۵( است. کار مشترک 
وقتی صورت می گرفت که چالشی وجود داشت 
و دیدگاه های باز و عالقمندی و توانایی برای غلبه 
بر تعصبات مشترک را می طلبید. این امر نیازمند 
یک محیط مناسب و مدیریت دایم حساسیت ها 

از سوی تمام طرف ها بود.
تمامی چهار سازمان، یک تعهد مشترک برای 
توانمندسازی زنان داشــتند. اما در بنگسامورو، 
تنوع دیدگاه ها و تجارب زنان شــامل کســانی 
می شــد که ایده مشــارکت زنان یا مشــارکت 
معنی دار آن ها را به شیوه های بسیار متفاوت به 

چالش می کشیدند. 
بنابراین، مهم بود تا با زنان زیادی در تماس 
بود و به آن ها گوش داده می شــد تا تجربه ها و 
دیدگاه ها، موانع و مشــکالت و عالقمندی آن ها 
برای مشارکت فهمیده می شد. مهم بود تا فضایی 
ایجاد شود که در آن، زنانی با هویت ها و وابستگی 
هایی مختلف، فرصت شریک سازی دیدگاه ها و 
اولویت های شان را داشته باشند و زمینه مشترک 

را پیدا کنند.
به ایــن دلیل شــریکان دو دور گفتگو را با 
دیگر ســازمان های زنان برای تهیه یک برنامه 
مشترک، ســازماندهی کردند: سهم زنان برای 
یک بنگساموروی بهتر برای همه. شریکان و دیگر 
گروه ها هم چنبن دو نشست زنان را برنامه ریزی و 
موفقانه سازماندهی کردند که تا اکنون نخستین 
و تنها فضا برای دادخواهی مشترک در میان زنان 
با سوابق قومی، جغرافیایی و سیاسی مختلف بوده 

است. 
برخی زنانی که در این نشست های مشورتی 
شــرکت کردند تجربه قبلی دربــاره مباحثات 
مربوط به موضوع صلــح و حکومتداری یا بیان 
اولویت های شــان را به شــکل رسمی نداشتند. 
بنابراین، مهم بود تا معلومات زمینه ای درباره روند 
صلح شریک شود تا فرصت هایی برای زنان جهت 

صحبت درباره تجربه شان به وجود آید.
در کل این پروژه امکانی داد تا به تنوع پاسخ 
داده شــود و از یک محیط مساعد برای دیالوگ 
جامع حمایت کند. اما این امر یک کار درازمدت 
است. نیازمند یک تعهد قوی به پایداری دیالوگ 
دوامدار و هم چنین غلبه بر چالش های زمینه ای 
مثل رقابت میان ســازمان ها برای شناســاندن 
خویش، کسب تأیید و کمک های مالی محدود 

نهادسازی توافق صلح مطلع شوند. 
برنامه ریــزی و ارزیابی مشــترک بین تمام 

شریکان پروژه هردو یا سه ماه.

دستاوردهای عمده
این ســه ســازمان در مشــوره و آموزش با 
ســه هزار زن در بنگســامورو همکاری کردند و 
نیازها و توقعات و پیشنهادهای  آن ها را برای تهیه 

پالیسی در سه سند اصلی ثبت کردند.
آن ها مهارت ها را برای همکاری و اثرگذاری 
موفقانه روی ســازمان هایی مثل کمیســیون 
گذار بنگســامورو، کمیته مشترک عادی سازی، 
کمیسیون مصالحه و عدالت انتقالی و هم چنین 

کنگره و سنا بهبود بخشیدند.
این پروژه به شکل چشم گیری شناسایی و 
معرفی این ســازمان ها را در میان سازمان های 
جامعه مدنی، نهادهای دولتی و جامعه بین المللی 
افزایش داد و بنابراین به نقش پیشــرو آن ها در 

پایدار کردن دستاوردهای پروژه کمک کرد.
بــه نتایج مثبتی که انتظارشــان نمی رفت 
شامل دعوت از شریکان پروژه جهت اشتراک در 
مجامع بین المللی در لندن: نشست جهانی برای 
پایان دادن به خشونت در منازعه )جون 20۱۴(؛ 
و در پانزدهمین ســالگرد UNSCR ۱۳2۵  در 

نیویورک )اکتوبر 20۱۵( منجر شد.

عوامل بیرونی
فیلیپین یک پیشینه قوی فعالیت اجتماعی 
دارد. ســازمان های جامعه مدنی مدت هاســت 
در توانمندســازی زنان در آســیا پیشــرواند. 
دیگر سازمان ها و شــبکه های زنان همراستا با 
این پــروژه- تالش های مشــترک ما یک تأثیر 

تکمیل کننده داشت- فعالیت می کردند.
طی تطبیق این پروژه، دولت فیلیپین عمیقاً 
به برابری و توانمندسازی زنان متعهد بود و یک 

فضای مناسب را به وجود آورد.
 )Conciliation Resources( منابع مصالحه
یــک عضو گــروه بین المللی تماس اســت که 
به نشســت های صلح دولت و جبهه اســالمی 
آزادی بخــش مورو و هم چنین تســهیل کننده 
مالیزیایی مشــوره می داد. این نهاد، دسترسی 
مســتقیم و مصون به بازیگران کلیدی در روند 
صلح را فراهم آورد که برای ارتباط فعالیت های 

ریشه ای با سیاستگذاران مهم بود.

درس های آموخته شده: 
1- فهم تنوع

زنان، گروه یکسانی نیستند. در هراجتماعی 
هویت ها، وابستگی ها، منافع و توقعات متنوعی 
وجود دارد که دیدگاه ها و پاســخ های زنان را به 

منازعه شکل می دهند.
بنگســامورو، شــدیداً یک جامعه متنوع با 
اکثریت مســلمان ولی با اجتماعات قابل توجه 

است.
2. ارتقای شراکت یکسان 

یک جنبه مهم موفقیت این پروژه، مشارکتی 
بود که به دقت بر روی ابتکارات موجود به وجود 

آمد. 
در ســاختار یک منازعه پیچیده، هیچ کس 
تمامی پاســخ ها را درباره این که چگونه تغییر 
رخ دهــد، ندارد. یک مشــارکت خوب می تواند 
بزرگتر از مجموع طرف های آن باشــد اگر مردم 
و سازمان ها را با دیدگاه ها، مهارت ها، شبکه ها و 
منابع مختلف و با یک دید مشترک و عالقمندی 

به کار مشترک یک جا بسازد.
سه شــریک مستقر در بنگســامورو اعضای 
شبکه ملی WE Act ۱۳2۵ بودند. گرچه آن ها 
از حوزه های مختلف نمایندگی می کردند و قباًل 
باهم  کار نکرده بودند. در عین حال ســکرتریت 
در  فعالیــت  در  مســتقیماً   ۱۳2۵ WE Act

بنگسامورو دخیل نبود. 
ورای مقصد مشــترک از تقویت مشارکت 
زنان، علتی که سبب شد تا شریکان و هم چنین 
حامیان مالی یک جا شــوند، اعتماد مشترک به 
منابع مصالحــه )Conciliation Resources( به 
حیث هماهنگ کننده پــروژه بود. این اعتماد از 
طریق همکاری های قبلی طی سال ها ایجاد شده 

بود.
 Conciliation( نخستین عمل منابع مصالحه
Resources( تمرکز بر توانمندســازی زنان بود 
که سابقه آن به سال 200۹ برمی گشت که قرار 
بود تا ابتکارات جامعه مدنی موجود را ترسیم و 
به دقت مورد توجه قرار دهد و شیوه های حمایت 
از آن هــا را که ضرورتاً نیازمند کمک مالی نبود، 
شناســایی کند. این فعالیت ها شامل یادگیری 

اهمیت مشارکت معنی دار 
زنان و نیاز متضمن آن 

جهت توجه به غیاب زنان از 
روندهای صلح به ویژه بعد 

از قطعنامه تصویب شده
۱3۲5 شورای امنیت 
ملل متحد در سال ۲۰۰۰ 
درباره حفاظت و تقویت 
زنان عموماً پذیرفته شده 
است. مشارکت زنان نه تنها 
موضوع عدالت نیست، بل 
شرط اساسی برای تأمین 
روند صلح پایدار هم است. 
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مقایسه ای از دیگر عرصه ها و ابتکارات، اطمینان از 
شرکت در نشست های بین المللی یا تأمین ارتباط 
با حامیان بالقــوه مالی بود. در عین حال، منابع 
مصالحه )Conciliation Resources( و سفارت 
بریتانیا یک رابطه اعتمادی را با کار مشــترک 
 International( در گــروه تماس بین المللــی

Contact Group( به وجود آوردند.
دیگر رویکردها و نقطه نظرات بنیادی برای 

یک همکاری فعال شامل موارد ذیل بود:
- عالقمندی به کار دشوار. این مورد نیازمند 
صبر و تعلیق قضاوت بود تا یگانگی هرکس حفظ 
و همکاری فعال در میان شــریکان ایجاد شود. 
هم چنین نیازمند یک نقطه نظر فروتنانه نسبت به 
رابطه افقی )یکسان( بود یعنی هنگامی که همه 
شرکا ماهیت تکمیل کنندگی هرشرکت کننده را 

درک و احترام کنند.
افزایــش فرصت هــا برای تحلیــل و تأمل 
مشــترک در طراحی پروژه. چنــان که یکی از 
شــریکان توصیف کرد، حس استقالل در انجام 
فعالیت بــرای هرکدام از شــریکان و فضا برای 
مشوره و همکاری و اجماع سازی وجود داشت؛ تا 
به تدریج اعتماد و آشنایی و قبول مسؤولیت برای 
ایجاد همکاری مؤر و بــا هم بودن در زمان های 

دشوار ایجاد شود. 
درحالی که شراکت یک موفقیت بود، روند 
همیشه آسانی نبود. بخش زیر نشان دهنده برخی 

از تنش های ایجاد شده است:
۳- کار با افراد بانفوذ مهم ولی دشوار است

درحالی که سه سازمان مستقر در میندانائو 
برای کار در سطح ریشــه ای مورد استفاده قرار 
گرفتند، آن ها تجربه کمی در قسمت البی برای 
تهیه پالیسی داشــتند. دادخواهی عرصه کاری 
شبکه WE Act ۱۳2۵ بود، ولی این پروژه حتی 
این شبکه را وادار کرد که دست به تأمل بزند و 

فراتر از ساحه سنتی خود فکر کند. 
تطبیق توافق روی بنگســامورو مشروط به 
 )enabling law( تصویب قانون اختیار دهنده
در کنگره بود. دولت و جبهه اسالمی آزادی بخش 
مورو یک کمیسیون انتقال بنگسامورو )BTC( را 
برای پیشــنویس این قانون نامزد کردند. پروژه 
در نتیجه، ابتدا نیاز به همکاری با کمیســیون 
انتقال بنگسامورو و سپس کنگره داشت تا دفاع 
از حقوق زنان جهت »مشــارکت معنی دار« را 

شناسایی کند.
فرضیه کاری این بود که موفقیت تالش های 
دادخواهی ممکن بود که شرکای پروژه را برای 
مشوره با تعداد وسیعی از زنان در ساحات متأثر 
از منازعه به هــم وصل کند و تنوع دیدگاه های 
زنان را مورد توجه قرار دهد و افراد مناســب را 

برای البی شناسایی کند. 
این فرضیه، درســت ولی ناکافی اثبات شد: 
شــریکان در مشــوره و آموزش با سه هزار زن 
در بنگســامورو دخیل شدند و نیازها، توقعات و 

پیشنهادهای تهیه پالیســی از سوی آن ها را در 
سه سندی که وسیعاً نشر شــدند، ثبت کردند: 
 Conciliation( در ســال 20۱۳ منابع مصالحه
Resource( و کمیسیون انتقال بنگسامورو یک 
یادداشــت تفاهم امضا کردند که به روشنی به 
هدف مشارکت قوی زنان در »قانون پایه« اشاره و 
از مشوره های شریکان این پروژه حمایت می کرد؛ 
در نشســت زنان )Women Summit( همان 
سال، رئیس کمیسیون انتقال بنگسامورو اظهار 
داشت »مشــارکت زنان در حکومت بنگسامورو 
در آینده تضمین شــده است« و شریکان البته 
ترتیبی دادند تا زبان حســاس جنسیتی که در 
پیشنویس های متعدد قانون از سوی کنگره تهیه 

و درج شده بود، حفظ شود. 
هرچند کنگره درتصویب قانون اختیاردهنده 
ناکام ماند و همبســتگی داخلی ســازمان های 
شریک با مانور سیاسی اعضای پارلمان به سختی 
به آزمون گرفته شــد. برخی اعضــای پارلمان 
مدافعان قوی جندر بودند و البته از حقوق زنان )و 
هم چنین مردم بومی( حمایت کردند. اما دیگران 
یک اجندای متفاوت داشتند و به نظر می رسید 
که از این دادخواهی به خاطر منافع سیاسی شان 
حمایت می کردند که خراب کردن پیشــنویس 
قانون ارائه شــده از ســوی کمیســیون انتقال 
بنگسامورو و رئیس جمهور بود. این نگرش های 
پیش پا افتاده از سوی برخی از اعضای کنگره تا 
حدی بعضی تنش ها را در میان شریکان ایجاد 

کرد. 
در کل، تجربــه دادخواهــی چندین درس 

آموختنی داشت:
- شــرکا تمایل شان را برای کار با سازمان ها 
و سیاســتگذارانی که ذهنیت مشابه داشتند و 
نیاز به تماس با کســانی را که متفاوت از آن ها 

می اندیشیدند، درک کردند. 
- حرف زدن ساده تر از انجام عمل است چرا 
که نیازمند درک دینامیک قدرت است- اعمال 
اقتدارتــان و مقاومــت در برابر تقلب و مقابله با 

تضادهای داخلی. 
- مهم اســت که دادخواهی بــرای حقوق 
زنان در چوکات سیاسی منازعه قرار داده شود. 
درحالی که روند صلــح فرصتی برای بازتعریف 
مناســبات اجتماعی، حقوقی و سازمانی است، 
تأثیر مدافعه در صورتی زیاد می شود که در یک 
گفتمان وســیع تر برای به چالش کشیدن روابط 

ناعادالنه قدرت قرار گیرد. 

نتیجه و مشکالت
تطبیق قرارداد صلح جامع ســال 20۱۴ با 
ناتوانی کنگره برای تبدیل توافق صلح به قانون 
قبل از پایان حکومت آکینو )جون سال 20۱۶( 
صدمه دید. یک دولت جدید تحت ریاست دوترته 
تــالش می کند تا این کار ناتمــام را با ارائه یک 
قانون اختیاردهنده جدید به کنگره، تکمیل کند 

و حتی قانون اساسی را تغییر دهد. 
افزایش ظرفیت و آگاهــی در میان جامعه 
مدنی )چهار شــریک پــروژه و هم چنین دیگر 
سازمان ها( تهدابی را برای تالش ها جهت درمان 
زخم های دهه ها منازعه مســلحانه گذاشــت و 
الیه هــای مختلف چالش هــای امنیتی را مورد 

توجه قرار داد. 
یک دســتاورد مهم این بــوده که گام های 
مهمی به ســوی طرف عادی ســازی مشارکت 
زنان برداشــته شده است. این پروژه به تغییرات 
در تصورات و فعالیت های افــراد قدرتمند مرد 
و افــراد با نفوذ برای ســطوح پذیرش حق زنان 
جهت مشارکت و ارزش حضور زنان کمک کرد: 
نهادهای کلیدی مثل MLF ، پنل های انتقال و 
ســازمان های تحت رهبری مردان، زنان را برای 
مشارکت در برخی فعالیت ها دعوت کرده و دائماً 

با آن ها مشوره می کنند. 
در نتیجــه آمــوزش و نظــارت، هم چنین 
تغییراتی در تصورات، آگاهی و مهارت های خود 
زنان بــه وجود آمده و فعالیت هایی که منتج به 
مشــارکت متنوع و روز افزون و معنی دارتر شده 
اســت. بســیاری زنانی که با آن ها مشوره شد 
فهمیدنــد که حق مشــارکت در دولت، صلح و 
امنیت دارند. قانون اختیاردهنده، امکان تصویب 
ندارد، اما تغییر در باورهــا و نگرش های زنان و 
مهارت هایی که به دست آوردند، از آن ها گرفتنی 

نیست.  
قطعاً چالش های جدی هم در سطح داخلی 
و هم خارجی باقی مانده است. این بن بست منجر 
به تردیدهای مهمی برای ســازمان های جامعه 
مدنی هم از لحاظ سیاســی و هم مالی شــده 
است. درحالی که نیازی به تداوم ظرفیت سازی 
وجود دارد، هم چنین یک نوع خستگی در میان 
اجتماعات و ســازمان هایی که هدف درازمدت 
بودند، دیده می شود. نیاز به عمل و انتقال وسیع تر 
وجود دارد که ضرورتاً باید از سوی اداره عامه چه 

محلی، منطقه ای یا کشوری رهبری شود. 
بزرگتریــن چالش و در عیــن حال فرصت 
بــرای ســازمان های جامعه مدنی مســتقر در 
میندانائو و برای تمامی کسانی که به ویژه مدافع 
توانمندسازی زنان اند، آن است تا از یک روی کرد 
واکنشــی به آخریــن فوریت بشردوســتانه یا 
سیاسی یا دونرپالیسی به برنامه ریزی استراتژیک 
طوالنی مــدت روبیاورند که می تواند تالش های 
کنش گرانــه را برای صلح پایــدار، جامع و قابل 

تبدیل ارائه کند. 
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مخکې مو وویل چې: د اعالمیې لومړۍ دوې مادې اسايس حقوقو ته 

ځانګړې شوې دي او ذايت آزادي، انساين حیثیت، برابري او له هر ډول 

توپیر او تبعیض څخه مصؤنیت رانغاړي.

د اعالمیې لومړۍ ماده: ټول انسانان آزاد نړۍ ته راځي او د حقوقو او 

حیثیت له پلوه رسه برابر دي، ټول د عقل او وجدان درلودونکي دي او 

باید یو له بل رسه د ورورګلوۍ په روحیه چلند وکړي. 

درېیمه برخه: د اسالمي او برشي حقونو 

د اتفاق ځینې بیلګې

۱-اسايس حقوق او اسالم:

مخکې مــو وویل چــې: د اعالمیې لومړۍ 

دوې مادې اســايس حقوقو ته ځانګړې شــوې 

دي او ذايت آزادي، انســاين حیثیــت، برابري 

او لــه هر ډول توپیــر او تبعیض څخه مصؤنیت 

رانغاړي.

د اعالمیې لومړۍ ماده: ټول انســانان آزاد 

نړۍ ته راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه رسه 

برابر دي، ټول د عقل او وجدان درلودونکي دي 

او باید یو له بل رسه د ورورګلوۍ په روحیه چلند 

وکړي. 

ترشیح اوتائید:

دغې مادې درې مهم انســاين ارزښــتونه، 

تســجیل کــړي دي چې: د حقوقو او انســاين 

حیثیت له مخې د ټولو انسانانو ذايت او فطري 

آزادي، د ټولو برابري او له عقل او وجدان څخه 

د ټولــو برخمنتیا دي، او دهغو د پایلې په توګه 

ټولو انســانانو ته د دې توصیه کوي چې: یو له 

بل رسه د ورورګلوۍ په روحیه چلند وکړي.

آزادي:

  Freedom( آزادي چــې په انګلیي کې د

او Liberty ( او په عريب کې د حریت ټکي ورته 

وضع شــوي: د مریئیتوب مقابل لفظ دی، حر 

یــا آزاد کس هغه چاته ویــل کیږي چې له الله 

تعالــی پرته د بل چا بنده یا غــالم نه وي، دغه 

لفــظ د لږ پراخ مفهوم له مخې پر هغو کســانو 

باندې هم اطالق کوي چې کوم مادي یا معنوي 

اسارت ته غاړه نه ږدي، یانې له هر ډول قید پرته 

د خپل ترصف او ارادې د اعامل اختیار لري. 

په حقوقي اصطالح کې آزادي: هغه حالت 

تــه ویل کیږي چــې افراد له هر ډول فشــار او 

تحمیــل پرته، پخپله اراده د څه کولو او نه کولو 

اختیار ولري، یو مســلامن حقوقپوه سیدحسن 

البســیوين ویلی: د بهرين فشــار نشتوالی، د 

ټولنې د تســلط پــر وړاندې د فــرد پر حیثیت 

ټینــګار او د هغــه لپــاره د ذايت ارادې منلو ته 

آزادي ویل کیږي. 

یو بل مســلامن عامل محمد سعید البوطي 

په دې ټکو تعریف کړې چې: آزادي دې ته ویل 

کیږي چې انســان د خپلې آرادې او خوښې تر 

منځ داسې پیوســتون وکولی يش چې بهرنی 

عامل هغه دې ته اړ نه ویستلی يش چې خپله 

اراده پر هغې لوري واړوي، کوم لوری چې د ده 

نه وي خوښ.1

د معارصې اســالمي نړۍ نومیايل فقيه او 

مفــر وهبة الزحیيل آزادي داســې تعریفوي: 

دا هغه ملکه او ځواک دی چې انســان له نورو 

مخلوقاتوڅخــه بیلــوي اوهغه تــه د دې توان 

وربښي چې له هر ډول بهرين زور او اجبار پرته، 

په خالصو سرتګو او د خپلې ارادې له مخې پر 

خپلو ترصفاتــو حاکم وي، یو آزاد انســان د چا 

مرئی یا بندي نه وي، بلکې له بهرين فشــار او 

اغیز پرته د خپل واک له مخې د کوم کار کول یا 

پریښودل غوره کوي، دا ځکه چې انسان نړۍ ته 

آزاد راځي، آزاد باید واويس او له یوه الله تعالی 

پرته چې انســان يې د خپلې بندګۍ پرفطرت 

پیدا کړی د بل چا بنده اوغالم باید نه وي، پردې 

بنسټ، آزادي، په یوه اړخ کې، د انسان له زور، 

اجبــار او د هغه د ارادې له تحمیل څخه د نورو 

انسانانو خالصون او په بل اړخ کې پر خپلو چارو 

او ترصفاتو دهغوی د اختیار او ارادې حاکمیت 

ته ویلی شو.2

د آزادۍ اقسام:

 Liberty of the( یــا آزادي  1- شــخيص 

person(: دا د فرد یا ښــارونډ د آزادیو چرتګڼل 

کیږي، چــې د عقیدې، بیان او نورو هغو آزادیو 

په بڼه ځان څرګندوي، کومې چې د انسان له 

ذات څخه نه يش بېلېدلی، شــخيص آزادي په 

ټولنه کې د انساين شخصیت ضامنت کوي او 

هغه له خپلري بند، شکنجې، له محکمې پرته 

توقیف او غیر انســاين چلندونو څخه سايت، د 

دغې آزادۍ درلودل انســان ته د ټولنو جوړولو، 

هســتوګنې بدلولــو او نــور مدين، ســیايس، 

اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق ورکوي، په 

نړیوالو حقوقو کې شــخيص آزادي د شخيص 

امنیــت په نوم پېژندل شــوې او دولتونه د دغو 

اسالم او 
د برش حقونه
دوميه او وروستۍ برخه

د برشي حقونو خپلواک کمیسیون کمیشرن 

مولوي عبدالرحمن هوتک
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آزادیو په تضمینولو مکلف ګڼل شوي دي.

 Civil( آزادي، یا )2- مــدين )د ښــارونډۍ

liberty(: دا پــه یــوه ټولنه کــې، د وګړو فردي 

حقوقو ته ویل کیږي، چــې د بیان، عقیدې او 

وجدان د آزادۍ په شان له اسايس حقوقو څخه 

په ګټه اخیستنه د افرادو لپاره له سیايس حقوقو 

څخه د هغوی د ګټې اخیستنې زمینه رامنځته 

کوي، د برش حقونو په فرهنګ کې مدين آزادي 

له مدين حقوقو رسه په مرادفه معنی استعامل 

شوې او د حقوقپوهانو په باور دغه آزادي د برش 

حقونو اصيل جوهر ګڼل کیږي. 

د شخيص او مدين آزادۍ توپیر په دې کې 

دی چې شــخيص هغو لومړنیــو آزادیو ته ویل 

کیــږي چې پــه ورځني ژوند کې د هر انســان 

حــد اقل حقوق تضمینوي لکه: فزیکي آزادي، 

یا له مریئیتوب، تیري، خپلري توقیف او بند 

څخه خالصون، هستوګنیزه آزادي، یا د ملکیت، 

کورنۍ او شتمنیو مصؤنیت او داسې نور.

خو مــدين آزادي د دغو آزادیو تکمیلونکې 

ګڼل کیــږي، لکه: د فکر، بیــان، عقیدې، زده 

کــړې، مطبوعاتو، ټولنــو، انجمنونــو، اديب او 

هــرني خدمتونو او دې ته ورتــه حقوقو آزادۍ، 

دا تر لومړنیو آزادیو لږ پورته او په تاریخي لحاظ 

تر هغو وروســته را منځته شوې آزادۍ دي او پر 

دواړو د مدين حقوقو یا آزادیو اطالق کیږي.

Political liberty(: ( ۳- سیايس آزادي، یا

دا هغــو آزادیــو ته ویل کیږي چې پــه ټاکنو او 

دولتــي واک کې د ګــډون او عادالنه محاکمو 

ته د الرسيس حقوق او نورې ســیايس اړتیاوي 

تضمینوي، له ســیايس آزادیو څخــه موخه په 

دولتي اداره کې د ګډون تضمینول او له مدين 

آزادیو څخه موخه هر شخص ته د دې صالحیت 

ورکــول دي چې په ټولنه کې د خپل برخليک 

ټاکل په خپلواکــه او آزادانه توګه، په خپل واک 

کــې ولري او همــدا د آزادۍ د دغــو دو ډولونو 

ترمنځ مهم توپیرهم ګڼلی شو.

 ( یــا  آزادي،  )عقیــدوي(  وجــداين   -۴

Freedom of Conscience (: دا د عقیــدې او 

مذهب له آزادۍ رسه کلک او مخامخ تړاو لري، 

د دغې آزادۍ په درلودلو رسه انســان ته دا حق 

ورکول کیږي چې د کوم ځانګړي فکر، مذهب، 

یــا عقیدې درلودلو له کبله ترکوم توپیر، جلب، 

آزار او شــکنجې الندې را نه يش، دولتونه باید 

د خپلو خلکو لپاره دغه آزادي تامین کړي، څو 

هغوی وکولی يش په آزادانه ډول خپل دیني او 

عقیدوي مراســم په کور دننه او د باندې رسته 

ورسوي.3

اسالم او آزادي:

1-اســالم د انســان آزادي او حریت لکه د 

هغــه ژوند دومــره مهم او د هغــه د هغو فطري 

خصائلــو له جملــې څخه ګڼي د کومــو په اړه 

چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایيل: 

)َماِمن َمْوُلــوٍد إاِلَّ وُيولُد َعَل اْلفْطرَة....(4 یاين 

هیڅ ماشوم نه زیږي مګر پر خپل اصيل فطرت 

باندې، چې هغــه د یوه الله تعالــی بندګي او 

د نور ټــول مخلوق له اســارت او بندګۍ څخه 

خالصون دی. 

2- د انســان دغه حق د هغــه یو دایمي او 

مستمرحق دی، چې هیڅوک نه يش کولی له 

هغه څخه يې ســلب کړي؛ د مرص د یوه مظلوم 

مسیحي د شکایت له کبله چې کله سیدنا عمر 

بن خطاب رضی الله عنه په مرص کې خپل وايل 

عمروبن العاص رضی الله عنه دهغه له زوی رسه 

یوځای ډېرپه بیړه خپل حضور ته احضارکړ، نو 

په دې ټکو يې مخاطب کړ: )متی اســتعبدتم 

الناس وقد ولدتهم امهاتم احرارا؟(5: له خلکو 

نه مو څه وخت مریان جوړکړل، په داسې حال 

کې چې خپلو میندو خو هغوی آزاد زیږويل؟ 

۳- د آزادۍ د ساتنې لپاره اسالم هیچا ته د 

دې اجازه نه ورکوي چې د کوم فرد، قوم یا ملت 

پر آزادۍ باندې تیری وکړي او که چیرته څوک 

دغه ډول تیری کوي، اســالم د دفاع او د خپلو 

حقوقو او آزادیو اخیســتلو په الره کې د مبارزې 

حق ورکوي، لکه چې قرانکریم فرمايي: )وََلَمِن 

اْنَترَصَ َبْعَد ُظْلِمِه َفأُوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل (: 

الشــوری:۴1- ژبــاړه: او خامخاهغه څوک چې 

خپل حق واخيل، وروســته لــه هغه چې ظلم 

ورباندې شــوی وي، پس دغه کســان )چې د 

خپلوحقوقو لپــاره مبارزه کوي( نشــته پردوی 

باندې )د مالمتیا( هیڅ الره.6

اسالم او مساوات:

مســاوات، یــا د ژوند پــه ټولوبرخــو کې د 

انسانانو ترمنځ برابري د اسالمي عدالت له ډېرو 

مهمو او لومړنیویو اصولوڅخــه دی او د هغه د 

تحقق لپاره د اســالم سپیڅيل دین له لومړۍ 

ورځې څخه د هغو ټولو بــدو او کرغیړنو عاداتو 

او رواجونــو پرخالف ډېره په کلکــه مبارزه پیل 

کړې، کومو چې تراســالم مخکې، په انســاين 

ټولنــه کې د عرب او عجم، تور او ســپین، نر او 

ښــځې، پاچا او ګــدا، خان او نوکر، شــتمن او 

نیســتمن او لسلګونو نورو دغه ډول توپیرونو له 

مخې رواج موندلی و، دې سپیڅيل دین، خپل 

ټول پیروان په دې مکلف کړي چې، د دغه ډول 

عدالت اومساوات د تحقق په الره کې به د خپلو 

والدینو او دښمنانو ترمنځ هم توپیرنه کوي، لکه 

چې قرآنکریم فرمايي: )َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكوُنواْ 

َقوَّاِمنَي ِباْلِقْســطِ ُشَهَداء ِلّلِه وََلْوَعَل أَنُفِسُكْم أَِو 

ا أَْو َفَقريًا َفالّلُه  اْلَواِلَدْيِن وَاألَْقَرِبــنيَ إِن َيُكْن َغِنيًّ

ِبُعواْ اْلَهَوى أَن َتْعِدُلواْ َوإِن َتْلُوواْ  أَْوَل ِبِهاَم َفاَل َتتَّ

ــا َتْعَمُلوَن َخِبريًا(:  أَْو ُتْعرُِضــواْ َفــإِنَّ الّلَه َكاَن مِبَ

سورة النســاء: 1۳۵- ژباړه: ای مؤمنانو! اوسئ 

تل )محکــم( والړ په انصــاف )او برابرۍ( رسه، 

شاهدي ورکونکي خاص د الله لپاره، که څه هم 

وي ) دغه شــاهدي( ستاسې پر خپلو ځانونو، 

یــا پر مور و پالر او نژدې خپلوانو)ستاســې( که 

چیرتــه وي )دغــه والدیــن، یامشــهود علیه او 

مشهودله( شتمن یا نیستمن، پس الله تعالی 

ډېر خیر غوښــتونکی دی پرهغــوی ) دهغوی 

لپاره، ترتاسې(، پس مه کوئ پیروي د نفساين 

خواهشــاتو پــه دې کــې چې انصــاف کوئ ) 

دهواء په پیروي له انصافه مه اوړئ( اوکه واړوئ 

)خپلې ژبې( یا ډډه وکړئ ) له انصاف او پر حق 

شاهدي ورکولوڅخه( پس بیشکه الله تعالی په 

هغه څه چې کوئ يې تاسې، ښه خربدار دی ) 

نو جزاء به يې هم درکړي(. 

په بــل آیت کــې، فرمايې چــې: ) َيــا أَيَُّها 

َداَء ِباْلِقْســطِ  الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمنَي ِللَِّه ُشــهَ

آُن َقْوٍم َعَل أاَلَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا  ُكْم َشــنَ واََل َيْجرَِمنَّ

ا  ْقَوى وَاتَُّقوا اللَّــَه إِنَّ اللََّه َخِبرٌي مِبَ ُهَو أَْقــرَُب ِللتَّ

َتْعَمُلوَن( املائدة:۸- ژبــاړه: ای مؤمنانو! د الله 

تعالی لپاره )پرحق باندې( محکم والړ اوســئ 

اوشــاهدان )اوســئ( په عدل اوانصاف رسه او 

نه دې باعث کوي تاســې، دښمني د یوه قوم، 

پردې باندې چې عدل )انصاف( ونکړئ، عدل 

)لــه دوســت او دښــمن رسه، د حــق له مخې 

معامله( وکړئ، همدا )ډول عمل( تقوی ته ډیر 

نــژدې دی او وویریږئ لــه الله تعالی څخه )په 

بې انصايف او ظلم کولوکې( بیشــکه چې الله 

تعالی ښــه خربدار دی، پــه هغه څه چې کوئ 

يې تاسې.

د اسالمي مساوات څو بېلګې:

1- د قریشــو مرشانو، له رســول اکرم صلی 

الله علیه وسلم څخه غوښتنه وکړه چې: تاسې، 

پر تا باندې  راڅرخیديل مســکینان اوکمزوري 

کســان، لکه عامربن یــارس، بــالل رضی الله 

عنهام او داســې نور له ځانه وشړئ، بیا به مونږ 

ستا مجلس ته درشو، له دغو رسه په یوه مجلس 

کې کیناستل زمونږ له شان رسه نه ښايي، الله 

تعالــی خپل رســول صلی الله علیه وســلم ته 

داسې ارشاد وفرمایلو: ) واَلَ َتْطرُِد الَِّذيَن َيْدُعوَن 

َربَُّهم ِباْلَغَداِة وَاْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن وَْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن 

ن  ٍء وََما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهم مِّ ن يَشْ ِحَســاِبِهم مِّ

اِلِمنَي.(األنعام:  ٍء َفَتْطرَُدُهْم َفَتُكوَن ِمَن الظَّ يَشْ

۵2- ژبــاړه: اومه شــړه )ای محمــده! له خپل 

حضورڅخه(، هغه کســان چې عبادت کوي د 

رب خپل، پــه اول د ورځې او پــه اخر د ورځې 

)سبا او بیګاه( کې، لټوي دوی )په دې عبادت 
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رسه، رضاء د( ذات د الله، نشــته پرتا د دوي )د 

اعاملو( له حســاب څخه، هیڅ شی او نشته له 

حســاب )د اعاملو( ستا، پرهغوی باندې، هیڅ 

شی، نو چې وشــړې ته هغوی، پس شې به ته 

له ظاملانوڅخه.

2- د یوې معززې کورنۍ پر یوه ښځه باندې 

د غالء حد جاري کېده، یو شمېر مرشانو رسول 

اکرم صلی الله علیه وسلم ته د هغې سپارښتنه 

وکړه، رســول اکــرم، د معززو بښــل او پر بیوزلو 

بانــدې د قوانینو جاري کــول، د ټولنې د زوال 

ا أَْهَلَك النَّاَس  َ المل وګڼل او ويې فرمایــل: )إمِنَّ

يُف َترَُكوُه،  ِ َقْبَلُكْم أَنَُّهْم َكاُنوا إَِذا رَسََق ِفيِهْم الرشَّ

 ، ِعيــُف أََقاُموا َعَلْيــِه اْلَحدَّ َوإَِذا رَسََق ِفيِهــْم الضَّ

ــٍد ِبَيِدِه َلــْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت  وَالَّــِذي َنْفُس ُمَحمَّ

ٍد رَسََقْت َلَقَطْعُت َيَدَها.(7 په رښــتیا چې  ُمَحمَّ

ترتاســې مخکې خلک له دې امله تباه شــوي 

چــې کله به په هغوی کې کــوم معزز کس غال 

وکړه خوشې به يې کړ او که به کوم بیوزيل غال 

وکړه حد به يې ورباندې جاري کړ، په هغه ذات 

قســم چې د محمد ژوند يې پــه واک کې دی، 

که چیرته د محمد)صلی الله علیه وســلم( لور، 

فاطمه غال وکړي، زه به هرومرو دهغې الس غوڅ 

کړم.

۳- د رســول اکــرم صلــی الله علیه وســلم 

ډېر نــژدې ملګــري او جلیل القــدره صحايب 

ابوذرغفــاري رضی الله عنه بالل حبيش رضی 

الله عنه ته هغه وخــت چې ال مريی و د هغه د 

تور رنګ پیغور ورکړ او ورته ويې ویل چې: یا ابن 

السوداء. یانې ای د تورمخې ښځې زویه! رسول 

اکرم صلی الله علیه وسلم، ډېر د عتاب په انداز 

ورته وویل چــې: ) يا أباذر أعريته بأمه, إنك امرؤ 

فيــك جاهلية(.8 ابوذره! ایا تــا هغه ته د مور د 

تور رنګ پیغور ورکړ؟ بیشکه ته داسې یوکس يې 

چې ال اوس هم د جاهلیت د دورې آثار درپکې 

شــته دي، لــه دې رسه ابوذر رضــی الله عنه د 

توبــې په توګه خپل مخ پرځمکه کیښــود او له 

بالل رضی الله عنه څخه يې غوښتنه وکړه چې 

هغه پر مخ په لغتو ووهي، څو په راتلونکي کې د 

اسالم له ټاکلو حدودو څخه پښه ونه بايس، دا 

ځکه چې اســالم د رنګ، بوی، جنس او هر بل 

نســبت له مخې توپیر او توهین له منځه وړی 

دی. 

۴- یــو صحرايي عرب له رســول اکرم صلی 

الله علیه وســلم څخه د بیت املال په هکله په 

دې ټکو پوښــتنه وکړه چې: يامحمد! هل هذا 

املال مال الله, أم مال أبيك؟ اي محمده! دا د 

خدای مال دی او که ستا د پالر؟ عمر رضی الله 

عنه هڅه کوله چې پخپله توره هغه وویروي، څو 

له ادب څخه کار واخيل، خو رســول الله صلی 

الله علیه وســلم ورته وفرمايل: )دعه يا عمر، إن 

لصاحب الحق مقاالً (9 عمره! په ســړي کارمه 

لــره، ځکه چې د حق څښــنت د دې حق لري 

چې خپله خربه وکړي.

۵- د رســول الله صلی الله علیه وســلم په 

ســپیڅيل ســیرت کې راغيل چې رسول اکرم 

صلــی الله علیه وســلم پخپله د بوټــو راټولول 

غوښــتل، صحابه کرامو ورتــه وویل چې: د دې 

کارلپاره مونږ درته کفایت کوو، رسول اکرم صلی 

الله علیه وســلم ورته وفرمايل: )قدعلمت أنكم 

تكفونني إياه؛ ولكنــي أكره أن أمتيزعليكم ( زه 

پوهیږم چې تاسې زما د دغو کارونو لپاره کايف 

یاست، مګر زه دانه خوښوم چې له تاسې څخه 

کوم توپیر یا زیاتوالی ولرم.10

6- د ســیدنا عمر الفاروق رضی الله عنه په 

سیرت کې راغيل چې، هغه د خپل خالفت پر 

مهال د خپلې کورنــۍ ټولوغړوته د دې اعالن 

کــړی و چې: ) ال أعلــم أحًدا وقع يف يشء مام 

نهيت عنه إالضاعفت له العقوبة(- که خربشوم 

چې له هغــو کارونو څخه مو کــوم یو کړی، له 

کومــو چې ما خلک منع کړي، نو تاســې ته به 

د نورو خلکو په پرتله دوه چنده سزا درکړم.11

7- د ســیدنا عيل رضی الله عنه د خالفت 

پــر مهال یو یهودي د هغه زغــره غال کړه، عيل 

رضــی الله عنه د وخت قايض رشیح رحمه الله 

ته خپله عریضــه وړاندې کړه، قايض له خلیفه 

څخه ګواهان وغوښــتل، کله چې هغه ونشــو 

کړای ګواهان راويل، قايض د اســالمي قوانینو 

له مخې یهودي ته لوړه ورکړه، یهودي چې لوړه 

وکړه قايض د عيل رضی الله عنه پرخالف خپل 

حکم صادر او زغره يې یهودي ته ورکړه، یهودي 

د اســالم عدالــت او خپلې غلطۍ تــه حیران 

پاتې او اعــالن يې وکړ چــې: زه تعجب کوم د 

مسلامنانو د خلیفه پالس ټاکل شوی قايض، د 

یو یهودي لپاره د خپل خلیفه پر خالف پریکړه 

کوي او حال دا چې زما په خدای قســم دا زغره 

زما نه بلکې د عيل رضی الله عنه ده، په رښتیا 

چې اســالم یو ریښــتونی او حق دین دی او پر 

هامغه ځای يې د شهادتینو په ویلو رسه اسالم 

قبول کړ.12

د مساوات او انساين برابرۍ ځینې موارد:

1-ټول انسانان په انساين کرامت کې رسه 

برابــر او یو پر بل کوم فضیلت نه لري: )اَلَفْضَل 

ِلَعــَريِبٍّ َعَل أَْعَجِمــيٍّ واََل ِلَعَجِمــيٍّ َعَل َعَريِبٍّ 

َد َعَل أَْحَمَر إاِلَّ  َد واََل ألَْســوَ واََل أِلَْحَمَر َعَل أَْســوَ

ِبالتَّْقَوى(13عرب په عجمي کوم فضیلت نلري 

او عجمــي په عرب فضیلت نلري، ســور په تور 

کوم غوره والی نلــري او تور په رسه باندې غوره 

والــی نلري، مګر دا چې تقــوا ولري او د خپلې 

تقوا، پاکۍ او نیکو اعاملو په وسیله کوم کسبي 

فضیلت تر السه کړي.

2- ټــول د قانون پــر وړانــدې رسه برابر او 

هیڅوک د کوم امتیاز او اســتثناء قابل نه دی: 

ٍد ِبَيِدِه َلــْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبْنَت  ) وَالَّــِذي َنْفُس ُمَحمَّ

ٍد رَسََقــتْ َلَقَطْعُت َيَدَها.(14 په هغه ذات  ُمَحمَّ

قســم چې د محمد روح يې پــه واک کې دی، 

که چیرته د محمد )صلی الله علیه وســلم( لور 

فاطمــه، غال وکړي، زه بــه هرومرو د هغې الس 

غوڅ کړم.

۳- ټول د حقوقو، تکالیفو، قانوين حامیت او 

حقوقي ضامنتونو په هکله رسه برابر او د مظلومو 

او کمــزورو افرادو حامیت د دولت تر ټولو مهمه 

دنده ده، لکه سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله 

عنه چــې پخپله لومړنۍ خطبه کــې دا اعالن 

کړی چې: )»أال إن أضعفكم عندي القوي حتى 

آخــذ الحق له، وأقواكم عنــدي الضعيف حتى 

آخذ الحق منه.( :خرب اوســئ! ستاسې هغه تر 

ټولوکمزوری کس تر هغو پــورې زما پر وړاندې 

تر ټولو پیــاوړی دی ترڅو یې زه حق ورته اخلم 

او ستاســې تر ټولو پیاوړی ترهغــو پورې زما په 

وړاندې تر ټولو کمزوری دی ترڅو چې زه له هغه 

څخه د خلکو حق اخلم.

۴- ټول په توکم اونســب کې رسه برابر او د 

رنګ، وینې، توکم، ژبې یا بل نســبت له مخې 

یو پر بل هیڅ ډول غــوره والی نه لري: )النَّاُس 

َبُنــو آَدَم وَآَدُم ِمْن ُترَاٍب(15 انســانان ټول د آدم 

)علیه السالم( اوالد او هغه له خاورې څخه پیدا 

شوي، هیڅوک هم یواځې د انسانیت له مخې 

پر بل انســان باندې د هیڅ ډول فضیلت دعوه 

نيش کولی. 

۵- ټول له ژوند رسه د اړوندوحقوقو، د وینې 

د ارزښــت او له هغې څخه د دفاع په برخه کې 

یــو له بل رسه برابر او هیڅوک نيش کولی کوم 

څــوک ترځان کــم وګڼي او یايــې ترهغه زیات 

خطر یا زیان ته ورټیــل وهي کوم چې يې و ده 

ته ور اړولی وي، لکه چې رسول اکرم صلی الله 

علیه وسلم فرمایيل: )اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفأُ ِدَماُؤُهْم 

ِتِهْم أَْدَناُهْم َوُيِجرُي َعَلْيِهْم أَْقَصاُهْم  َيْســَعى ِبِذمَّ

وَُهْم َيٌد َعَل َمْن ِســَواُهْم(16 ټول مســلامنان 

د وینــي په رنګ او ارزښــت کې یــو له بل رسه 

برابــر دي، د دوی هغه د ټیتې مرتبې کس هم 

چاتــه پخپله ذمــه ورکولو نور اړویســتلی يش، 

نورمسلامنان تر وروســتي کس پورې د هغه په 

ذمه ورکولو مجبوریدلــی يش او له دوی پرته د 

نورو په وړاندې ټول مسلامنان رسه یوالس دي. 

6- ټول له خپلو طبیعي او ميل منابعو څخه 

د ګټې اخیســتنې په برخه کې رسه برابر دي، 

هیڅوک نيش کولی یواځې د انساين معیارونو 

پر بنسټ له ټولګټو او رشیکو منابعو څخه، تر بل 

زیاته ګټه پورته او یا نور ورڅخه بې برخې کړي، 
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لکه قرآنکریم چې له دغــه ډول منابعو څخه د 

ګټې اخیستنې په اړه فرمايې: )ُهَو الَِّذي َجَعَل 

َلُكُم اأْلَرَْض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن 

ُشــوُر (: امللــک: 1۵- ژباړه: الله  ِرزِْقِه َوإَِلْيِه النُّ

تعالــی هغه ذات دی چې تابع يې ګرځولې ده 

ځمکه، ستاســې لپاره، پس والړ شئ! په سوړو 

)درو( د هغې )ځمکې( کې او خوراک کوئ له 

روزۍ د هغې څخه.

7- ټــول د کار او اجورې پــه چارو کې رسه 

برابر او د هغوی تر منځ د مساوي کار او کوښښ 

په مقابل کې د اجورې یا نورو امتیازاتو پر بنسټ 

د کیفیــت یا کمیت له مخې هیــڅ ډول توپیر 

جواز نه لــري، لکه قرانکریم چې فرمايې: َفَمْن 

َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخرْيًا َيرَُه )7( وََمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل 

ُه )8(:الزلزلــة: ژباړه: پس چاچې په  َذرٍَّة رَشًّا َيــرَ

اندازه د یوې زرې ښــه کار وکړ، بدل )مزدوري( 

به يې وویني او چا چې په اندازه د یوې زرې بد 

کار وکــړ، جزاء ) په هامغه اندازه محرومیت( به 

يې وویني.

۸- د پورتنیــو اصولو او داليلو په رڼا کې هر 

هغه فکر، قانون، وضعیت یا چلند چې د جنس، 

توکم، رنګ، ژبې، عقیدې یا کوم بل موقعیت پر 

بنســټ د افرادو ترمنځ د هغو د اسايس حقوقو 

او خصائلو په چوکاټ کې کوم توپیر یا تبعیض 

ته الر ورکوي، د اســالمي نصوصو او مقرراتو له 

مخــې په مطلق ډول مردود او په هیڅ صورت د 

منلو وړنه دي. 17

انساين ورورګلوي:

د دغــې مــادې، څلــورم اصل د انســاين 

ورورګلوۍ پربنســټ د چلند کولــو توصیه ده، 

قرآنکریم هم ټول انسانان رسه وروڼه او د یوه آدم 

علیه السالم اوالد ګڼي، لکه چې فرمايي: )َيا أَيَُّها 

ن نَّْفٍس وَاِحَدٍة  النَّاُس اتَُّقواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ

وََخَلَق ِمْنَها زَْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهاَم رَِجاالً َكِثريًا وَِنَساء 

وَاتَُّقواْ الّلَه الَِّذي َتَســاءُلوَن ِبــِه وَاألَرَْحاَم إِنَّ الّلَه 

َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا(:النســاء:1- ژباړه: اي خلکو! 

وویریــږئ، لــه خپــل رب څخه، هغــه رب چې 

پیداکړي يې یاست تاســې، له یوه نفس څخه 

اوپیــدا يې کړه له هغه )نفس( څخه جوړه د ده 

او خپاره يې کړل له هغو دواړو څخه ســړي ډېر 

او ښځې او ویریږئ له هغه الله څخه چې سوال 

کوئ تاســې یو تر بله، دهغه په )سپیڅيل نوم( 

رسه او وویریــږئ د ارحامو )خپلویو له پریکولو( 

څخــه، بیشــکه اللــه تعالــی پرتــايس باندې 

ساتونکی دی.

په یوه حدیث کې رســول اکــرم صلی الله 

علیه وسلم فرماييل: ) والتحسسوا وال تجسسوا 

وال تحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا، وكونوا عباد 

اللــه إخواناً(.18 یو د بل بې پرده ګي مه کوئ، 

عیبونه او پټ رازونه مــه رسه لټوئ، یو پربل بد 

نیتي مه کوئ، یو له بله کینه مه رسه کوئ، او یو 

بل ته شاوې مه اړوئ )خفګان مه کوئ( او شئ 

ای د خدای بندګانو! رسه وروڼه.

په دې مبارک حدیث کې رسول الله صلی 

الله علیه وسلم خپلو ټولو پیروانو ته په ټینګه د 

دې الرښوونه کوي چې یو له بله رسه وروڼه يش 

او داسې ژوند رسه وکړي څرنګه چې وروڼه ژوند 

رسه کوي.

اسالم او شخيص امنیت:

د اعالمیې په درېیمه ماده کې د شــخيص 

امنیت او په پنځمه کې له شکنجې، ظاملانه او 

غیر انساين چلند څخه د امنیت حقوق تسجیل 

شوي، اوس به وګورو چې اسالم يې په هکله څه 

وايې؟

الــف: له ویــرې او ترهــې څخه د انســان 

امنیت: په حدیث کې فرمایل شــوي: ) اَل َيِحٌل 

مِلٌسِلٍم أن َيرّوَع ٌمسِلام«(.19: مسلامن ته روا نه 

دي چې بل مسلامن و ډاروي. د طرباين په یوه 

حدیث کې راغيل چې: یو یهودي رســول اکرم 

صلی الله علیه وسلم ته د خپل پور د غوښتنې 

لپــاره راغی او له رســول اکرم رسه يې ســخت 

چلنــد وکړ، تر کمیس او څادر يې کلک ونیو او 

کشولو يې، عمر رضی الله عنه یهودي ته ګواښ 

وکړچــې رسبه يې ورنه غوڅ کړي، رســول اکرم 

صلی الله علیه وســلم عمر ته وویل: ) اذهب به 

ياعمر فأعطه وزد له عرشين صاًعا من مترمكان 

ما رعته( 20 ای عمره! هغه بوځه خپل حق يې 

ورکړه او شــل کاسې زیاته خرما ستا له لوري د 

هغه د ویرولو په مقابل کې ورکړه. 

ب: له وهلــو ټکولو څخه امنیت: په حدیثو 

کې راغيل چې: )َمن َجَلَدَظهرٌَمســِلٍم ِبَغیرَِحٍق 

اَلِقَی الّلــَه وٌَهَوَعَلیِه َغضَبــاٌن( .21 څوک چې 

مســلامن په ناحقه په دوره ووهي د الله تعالی 

حضور ته به په داســې حال کــې وړاندې يش 

چــې ور بانــدې په قهر به وي. پــه دغه حدیث 

کې کــه څه هم یواځې د مســلامن پر وړاندې 

دغه ډول معامله د الله تعالی د قهر سبب ګڼل 

شــوې، مګر په یوه بل حدیث کې د هر انسان 

تعذیب د الله تعالی دعذاب المل ګڼل شــوی، 

لکه چې فرمايي: )إَن اللَه ٌيَعِذٌب الَِّذيَن ٌيَعِذٌبوَن 

النَّاَس يِف الٌَّدنَيا«(22: بیشکه الله تعالی هغو 

کســانو ته عذاب ورکوي څوک چې په دنیا کې 

خلک په عذابوي. 

ج: لــه وژلوڅخه د انســان امنیت: د حجة 

الوداع په تاریخي خطبه کې رسول اکرم صلی 

اللــه علیه وســلم، دا اعالن کړی چــې: ) َفإِنَّ 

ِدَماءَُكْم وَأَْمَواَلُكْم وَأَْعرَاَضُكْم َعَلْيُكْم َحرَاٌم، َكُحرَْمِة 

رُِكْم َهَذا(  َيْوِمُكْم َهَذا، يِف َبَلِدُكْم َهَذا، يِف َشــهْ

َفأََعاَدَها ِمرَارًا، ُثمَّ رََفَع رَأَْســُه َفَقــاَل: اللَُّهمَّ َهْل 

َبلَّْغُت، اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغُت(23بیشــکه؛  ستاســې 

وينې، شــتمنۍ اوعزتونه )نواميــس) یو پر بل 

داسې حرام دي لکه ستاسې دغه ورځ، ستاسې 

په دې ښار او ستاسې په دې مياشت کې( چې 

هر ډول جګړه او تېری پکې حرام کړای شوی(، 

دغه خربه يې څــو ځله تکرار کړه، بیا يې رس را 

پورتــه کړ او ويې فرمايل: اي باري خدایه! ایا ما 

ستا حکم هغوی ته ورسولو؟ ای باري خدایه! ایا 

ما ستا حکم هغوی ته ورسولو؟

د: د انسان د خصوصیاتو امنیت: په حدیثو 

کې فرمایل شوي: ) يا معرش من أسلم بلسانه، 

ومل يفض اإلميان إل قلبه: »ال تؤذوا املسلمني 

وال تعريوهم وال تتبعــوا عوراتهم، فإنه من تتبع 

عورة أخيه املســلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع 

الله عورته يفضحه ولويف جوف رحله.(24 ژباړه: 

ای هغې ډلې چې په خوله د مسلامنۍ دعوې 

کــوئ او زړونو ته مو ایــامن الره نه ده موندلې، 

مســلامنانو ته اذیت مه رسوئ، پیغورمه ورکوئ 

او د هغوئ د ســرت او پټــو رازونو لټون مه کوئ، 

بېشــکه هرڅوک چې د خپل مسلامن ورور په 

عیبونو پسې ګرځي، الله تعالی به د هغه عیبونه 

را ولټوي او الله تعالی چې د چا عیبونه را وسپړل 

که د خپلې سورلۍ په ګیډه هم ننوزي رسوا او 

رشمنده به يې کړي.25

له شکنجې څخه مصؤنیت:

1- د ظلــم او تیــري مامنعــت: قرآنکریــم 

فرمايــې: ( وََمْن َيْظِلْم ِمْنُكــْم ُنِذْقُه َعَذابًا َكِبريًا( 

الفرقان:19-ژباړه: او له تاســې نه چې چا ظلم 

وکړ، نو ور و به څکو مونږ هغه ته غټ عذاب. دغه 

راز فرمايي (َفَوْيٌل ِللَِّذيــَن َظَلُموا ِمْن َعَذاِب َيْوٍم 

أَِليٍم( الزخرف:6۵- ژباړه: پس افسوس )دردناک 

عذاب( دی، هغو کسانو لره چې ظلم کوي، له 

عذابه د درودونکې ورځې څخه. 

2- د تعذیب مامنعت: اسالم له ټاکلورشعي 

جزاؤ پرته، د انســان هرډول تعذیب او کړول، په 

کلکه منع کوي او څوک چې له قانوين موجب 

پرته کوم انسان ته کړاو رسوي، هغه د الله تعالی 

پــه عــذاب ککړګڼي، لکه چې پــه حدیث کې 

فرمايل شــوي: )إن الله يعــذب الذين يعذبون 

الناس يف الدنيا (26 بیشــکه الله تعالی هغه 

چاتــه عــذاب ورکوي څــوک چې انســانان په 

عذابوي.

۳- د وهلو ټکولو مامنعت: دغه راز، له ټاکلو 

رشعي مواردو پرته په هرنوم او هرعنوان د انسان 

وهل او ټکول منع او د الله تعالی د قهر ســبب 

ګڼل کیــږي، لکه په حدیث کــې چې فرمايل 

شوي: )َمن َجَلَدَظهَر ٌمسِلٍم ِبَغیِر َحٍق اَلِقَی الّلَه 

وٌَهَو َعَلیِه َغضَباٌن(.27 څوک چې مســلامن په 
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ناحقه پــه دوره ووهي، د الله تعالی حضورته به 

په داسې حال کې وريش چې ورباندې په قهر 

به وي. 

۴- د وېــرې او روحي فشــارمامنعت: هیڅ 

مســلامن حق نه لري چې بل مســلامن او آن 

هر بې ګناه انســان وبیروي، ترکوم روحي فشار 

یا داســې ګواښ النــدې يــې راويل چې هغه 

په جســمي یاروحــي ډول له کومــې ویرې او 

تهدیــد رسه مخامخ کــوي، لکه چې په حدیث 

کې فرمایل شــوي: ) اَل َيِحٌل مِلٌســِلٍم أن َيرّوَع 

ٌمســِلام«(.28 مســلامن ته روا نه دي چې بل 

مسلامن و ډاروي.29 

۵- په زور د اعرتاف اخیستلومامنعت: هیڅ 

مسلامن نيش کولی کوم څوک د زور او فشارله 

الرې د کوم جــرم منلو او اعرتاف ته اړ بايس او 

هــر هغه اعرتاف چې په زور، روحي فشــار یا د 

اکراه په کومه بله وســیله اخیســتل شوی وي، 

د اســالمي رشیعت په وړاندې هیــڅ اعتبار نه 

لــري، لکه رســول اکرم صلی الله علیه وســلم 

چــې فرمايي: ) إَن اللَه َوَضــَع َعن أٌَمِتي الَخَطأ 

وَالِنســَياَن وََما اِســَتكرٌَهوا َعَليِه( 30. بیشــکه 

اللــه تعالی زما له امت څخه د هغو ټولو اعاملو 

حســاب کتاب او مجازات پورته کړی، کوم چې 

پــه خطا یــا هیره ترینه شــوي او یاپــه زور ورته 

اړویستل شوي وي. 

6- د جــرم تــر اثبــات مخکــې د مجازات 

مامنعت: هیچاته د داســې عمــل جزا نه يش 

ورکــول کېدلی کــوم چې يــې نــه وي کړی، 

قرآنکریم فرمايــي:) وَالَِّذيَن ُيــْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي 

وَاْلُمْؤِمَناِت ِبَغرْيَِما اْكَتَســُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتانًا 

ــا ُمِبيًنا(:االحزاب:۵۸- ژباړه: هغه کســان  َوإِْثً

چې اذیت رسوي مؤمنانو سړو او مؤمنانو ښځو 

ته، بې له هغه )عمل( نه چې دوی رس ته رسولی 

)او ځانګړې مجازات ورباندې مقرر شــوی وي( 

پس په تحقیق هغوی )د اذیت عاملینو پر خپلو 

اوږو باندې( بار کړ بهتان او ښکاره ګناه.

7- د بــل چا په جرم، د مجازات مامنعت: د 

هیڅ جرم مجازات له مجرم پرته بل چا ته رسایت 

نــه کوي، قرآنکریم فرمايــي:) واَلَ َتــِزُر وَاِزرٌَة ِوْزَر 

أُْخرَى ( :فاطــر:1۸- ژباړه: او بار به نکړي، هیڅ 

باروونکی، بار )د ګناه( د بل چا. په بل آیت کې 

ا َكَسَب رَِهنٌي  الله تعالی فرمايي:) ُكلُّ اْمرٍِئ مِبَ

(: الطــور:21- یانې: هرڅوک په هغه څه بند او 

مسؤل دي، چې پخپله يې کړي وي.

۸- د ناقانونــه مجازات مامنعت: اســالمي 

قانــون چــې د مجرمینولپــاره کــوم مجــازات 

ټاکلی له هغه پرته بله جزا چاته نه شــې ورکول 

َئًة َفاَل  کیدلی، قرآنکریم فرمايي: ) َمْن َعِمَل َسيِّ

ِمْثَلَها ( غافــر:۴۰- ژباړه: چا چې کوم  ُيْجزَى إاِلَّ

بد کار)جــرم( وکړ، پس جزا نــه ورکول کیږي، 

مکرهغه ته ورته )له جرم رسه برابره او ورته ټاکل 

شوې(. 

9- د ټاکلې جزاء د زیادت او بدلون مامنعت: 

د ټــاکل شــوې قانوين جــزا زیــادت، د هغې 

پرخــالف بــل ډول مجازات او یــا هم له اصيل 

مجــرم پرته بــل چاته جزا ورکــول، ټول بیځایه 

تعذیب او شکنجه ګڼل کیږي اوهیچاته د دغه 

ډول کړنو اجازه نه شته، لکه چې په حدیث کې 

فرمایل شوي: ) إن أشد الناس عتوَّا: رجل رضب 

غري ضاربه, ورجل قتــل غري قاتله, ورجل تول 

غري أهل نعمته(31 بیشکه چې ترټولو باغي او 

د الله تعالی له حکم څخه، رسغړونکی کس )یا 

قانون( هغــه دی چې د ده له وهونکي )مجرم( 

پرته، بل څــوک ووهي، له قاتل پرته بل چاته د 

قتــل جزا ورکړي او یــا د نعمت له اهل پرته بل 

چاته څه وسپاري.

1۰- په مجازات کې د ســختۍ او سپکاوي 

مامنعت: کوم مجرم ته چې ټاکل شوی رشعي 

مجازات ورکول کیږي اړوند مسؤل کسان مکلف 

دي چې د هغه ټولو انســاين ارزښتونو، کرامت 

او اخالقــي معیارونو ته جدي پاملرنه وکړي، په 

حدیث کې فرمایل شــوي: )َهَلَك امُلَتَنِطُعون. 

اَلًثــا “ وَامُلَتَنِطُعون: أي؛ امُلَتَشــِدُدوَن  َقاَلَها ثثَ

ِة( 32 بې ځایه تشــدد او  يِف َغرِي َموِضَع الِشــدَ

سختي کونکي تباه او د الله تعالی په قهر اخته 

شوي دي. 33

11- د ناحقــه تورونــو او تهمــت مامنعت: 

اسالم پر خلکو باندې بدګامن او تهمت تړل په 

کلکه منع کړي، لکه چې قرآنکریم فرمايي: ) َيا 

نِّ إِنَّ َبْعَض  َن الظَّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا مِّ

ُســوا واََل َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا  نِّ إِْثٌم واََل َتَجسَّ الظَّ

(: الحجـــــرات:12- ژباړه: ای مؤمنانو! ځانونه 

وژغورئ له ډېرګومان کولو څخه، بیشکه ځینې 

له ګومان څخه ګناه ده او تجسس مه کوئ او یو 

د بل غیبت مه کوئ.

پــه دغه ایت کې له ظــن څخه تهمت مراد 

دی، ځکه چې په هغه پســې له تجسس څخه 

مامنعت راغلی، تهمت معموال داســې وي چې 

لومــړی د یوچا په اړه شــک پیدا کیــږي او بیا 

تجســس پســې کیږي، پر دې بنسټ هر هغه 

تهمــت چې څرګند اســباب او عاليم و نه لري 

حرام دی، اســالم د جراميــو ظاهري حالت ته 

ګوري، کله چې کوم څوک په ښکاره د کوم جرم 

مرتکب او قرائن يې څرګند وي، دغه وخت نظام 

په دې مکلفوي چې د جرامئو له شــیوع څخه 

د مخنیوي په موخه هغــه راکش او ټاکلې جرا 

ورکــړي او کوم څه چې پــټ او ناڅرګند وي، د 

هغو په هکلــه د زور او جرب لــه الرې د اعرتاف 

اخیستلو حق څوک نه لري، لکه په حدیث کې 

چــې فرمايل شــوي: ) أيها النــاس, من أصاب 

مــن هذه القاذروات شــيًئا؛ فليسرتبســرت الله 

تعال, فإنــه من يبدي لنا صفحتــه, نقم عليه 

كتــاب الله( 34 ای خلکــو! څوک چې له دغو 

چټلیو)ګناهونو( څخه، په کومه یوه ولړل شو، نو 

د الله تعالی د مهربانۍ او هغه ته د توبې په پرده 

کې دې ځان ونغاړي، ځکه چې مونږ ته چې د 

چــا د مخ بڼه او ګناه ثابته شــوه پر هغه باندې 

دالله تعالی قانون پلی کوو.

12- مظلوم او متهم د دفاع حق لري: اسالم 

پردې برســیره چې ظلم په وروســتۍ اندازه بد 

ګڼي او ظاملانوته د بېالبېلو عذابونو بیان کوي، 

مظلوم ته له ځان څخه د دفاع حق هم ورکوي، 

قرآنکریم فرمايــي: )وَالَِّذيــَن إَِذا أََصاَبُهُم اْلَبْغُي 

وَن( الشـــــــورى:۳9- اوهغه کسان  ُهْم  َينَترِصُ

)دانعمتونه د هغو کســانو لپــاره دي( چې کله 

ورســیږي دوی ته ظلم، نو خپل غچ اخيل )او د 

ځانونو دفاع کوي(. د دغې دفاع لپاره هم اسالم 

ځانګــړي حدود ټــاکيل او د دې اجازه چاته نه 

ورکــوي چې د دفاع په پلمه ظلم یا ترحد تیری 

َئٍة  وکړي، لکه چې قرآنکریم فرمايي: ) وََجزَاُء َسيِّ

َئٌة ِمْثُلَها َفَمْن َعَفا وَأَْصَلَح َفأَْجرُُه َعَل اللَِّه إِنَُّه  َسيِّ

اِلِمنَي (: الشــوری:۴۰- ژباړه: او د  اَل ُيِحــبُّ الظَّ

بدۍ جزاء بدۍ ته ورته )له هغې رسه برابره او د 

هغې په اندازه( بدي ده، پس څوک چې )پردې 

برســیره چې څوک بدي وررسه وکړي( بښنه او 

ښــه وکړي، نو اجــر به يې الله تعالــی ورکړي، 

بیشکه هغه )الله تعالی( ظاملان نه خوښوي.

اسالم او ټولنیز مصئونیت:

1- د زیان دفع کول: په اسالم کې د ټولنیزو 

حقوقو ساحه زښته ډېره پراخه ده، دا د یو شمېر 

واجباتو، اخالقو، آدابو او د انســاين ژوند په هر 

پړاو کې د بېالبېلو الرښونو یو حقوقي او اخالقي 

نظــام دی چې د انســان له پیدایښــت څخه 

رانیولې د هغه د مړینې او ښخولو تر پړاو  پورې 

د هغه د ژوند ټول اړخونه، له مور، پالر، خپلوانو، 

ګاونډیانــو، ټولنې او دولــت رسه د هغه تعامل، 

ناسته پاسته، خوب، خوراک او آن د قضا حاجت 

آداب ټول رانغــاړي او بېالبېل واجبي احکام او 

اخالقي معیارونه ورپه ګوته کوي، په یوه حدیث 

کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایيل: 

ُعوَن ُشْعَبًة أَْفَضُلَها اَل إَِلَه إاِلَّ  »اإْلمَِياُن ِبْضٌع وََســبْ

ِريِق، وَاْلَحَياُء  اللَُّه وَأَْدَناَها إَِماَطــُة اأْلََذى َعِن الطَّ

ُشــْعَبٌة ِمَن اإْلمَِيــاِن«35 ایامن څو اویا څانګې 

دی، تــر ټولو بهرته څانګه يــې ) ال اله اال الله( 

ویل او تــر ټولو ټیټه څانګه يې له الرې څخه د 

زیان رســونکي يش لري کول دي او حیا هم د 

ایامن یوه څانګه ده. 

2- د الرو او عامه ځایونو خوندیتوب: ) إيَّاُكْم 

وَاْلُجُلوس يِف الطرقات، َفَقاُلوا: َيا رَُسول الله َما 
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لنا من مجالســنا ُبد نتحدث ِفيَها، َفَقاَل رَُسول 

ِريق  الله: َفــإِذا أََبْيُتم إاِلَّ اْلمْجلــس فأعطوا الطَّ

ِريق َيا رَُسول الله؟ َقاَل:  َحقه، َقاُلوا: وََما حق الطَّ

م، وَاأْلَمر  ــالَ غض اْلَبرَص، وكــف اأْلََذى، ورد السَّ

ِباْلَمْعــُروِف، وَالنَّْهي َعن اْلُمنكر(36 په الروکې 

له ناستې څخه ډډه وکړئ! صحابه کرامو وویل: 

ای د الله رســوله! مونږ له دې څخه چاره نه لرو 

چې رسه کښــینو او مجلس وکړو؟ رســول اکرم 

صلی الله علیه وسلم ورته وفرمايل: کله چې له 

دې کار څخه نه راګرځئ، نو الرې ته خپل حق 

ورکوئ، هغوی وویــل: د الرې حق څه دی ای 

د الله رســوله؟ ويې فرمايل: سرتګې مو کښته 

اچوئ )په ښــځو او تېرېدونکو خلکو پســې مه 

ګورئ(، د خلکو لــه آزارڅخه ځانونه یا له الرې 

څخه زیامنن شــیان لرې کړئ، سالم ته ځواب 

ورکــوئ او په نیکیو امر او له بدیو څخه د خلکو 

مامنعت کوئ. 

۳-ټولنیز مصؤنیت: » امُلْســِلُم أَُخو امُلْسِلِم 

ُمُه، وََمْن َكاَن يِف َحاَجِة أَِخيِه  الََيْظِلُمُه واَلَ ُيْســلِ

َكاَن اللَُّه يِف َحاَجِتِه، وََمْن َفرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، 

َفرََّج اللَُّه َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمِة، وََمْن 

َسرَتَُمْسِلاًم َسرَتَُه اللَُّه َيْوَم الِقَياَمِة«37 مسلامن د 

مســلامن ورور دی، نه ظلم ورباندې کوي او نه 

يې د هغه د ښمن ته سپاري، څوک چې د خپل 

ورور اړتیــا پوره کوي الله تعالی به د ده اړتیاوې 

پوره کړي، څوک چې له مسلامن څخه کوم غم 

او کــړاو دفع کړي، اللــه تعالی به له هغه څخه 

د قیامــت له کړاونو څخه کوم کړاو دفع کړي او 

څوک چې د مسلامن پرده وکړي الله تعالی به 

د قیامت په ورځ د هغه پرده وکړي.

دغــه ډول غوره اســالمي اخالق هغه وخت 

نندارې ته وړاندې کولی شــو چې د بل انسان 

لپاره هم یواځې هغه څه خوښ کړو څه مو چې 

د ځــان لپاره خــوښ وي، لکه پــه حدیث کې 

چې فرمايل شوي: )الُيؤِمُن أَحُدُكم َحتى ُيِحُب 

أِلِخيــِه َماُيِحُب ِلنفِســِه(38 هیڅوک له تايس 

څخه ترهغو پورې ریښــتينی مســلامن نه يش 

جوړېدلی تر څو د بل ورور لپاره هغه څه خوښ 

نه کړي، څه چې د خپل ځان لپاره خوښوي.

۴- د ژونــد د اړتیــاوو خوندي کول: اســالم 

دا د هرانســان حق ګڼي چې د ژوند ټولو اړینو 

اســانتیاوو، خوراک، پوښــاک، هســتوګنې، د 

جسمي سالمتۍ لپاره اړینو روغتیايې خدمتونو 

او د عقيل او روحي سالمتۍ لپاره اړینو معلوماتو 

او وســايلو ته الرسســی ولري، د دغو اهدافو د 

تحقق لپاره اسالمي رشیعت په لومړي رس کې 

پينځه اصول یا د انســان اســايس اړتیاوې په 

ګوته کــوي، چې د رشیعــت د مقاصدو په نوم 

پیژندل شوي او مخکې يې یادونه شوې، د هغو 

د استکامل لپاره په څنګ کې اړین او تحسیني 

مقاصــد وررسه ټاکي چې د هغــو په مټ د هر 

انسان پورته یادې شوې او سلګونه نورې اړتیاوي 

په پوره او هر اړخیزه توګه خوندي کیږي.

۵- ټولنیز تامین: د دغه طرزالعمل له مخې 

دولت له هــرډول توپیر پرته د خپلو ټولو اتباعو 

د ټولنیز تامین، رفاه او سوکالۍ مسئولیت لري 

او لکه په احادیثو کې چې فرمايل شــوي چې: 

)االمام راع ومسؤل عن رعیته( چارواکی د رعیت 

څښــنت او د هغوی د حقوقو په هکله مســئول 

دی. د یوه دولت اصيل دنده دا ده چې د خپلو 

اتباعــو د حقوقو او ټولنیــز تامین په موخه ټول 

اړین تدابیر ترالس الندې ونیي او له بېالبېلو 

قانوين الرو څخه ترالســه شــوي مايل منابع د 

هغوی او په ځانګړې توګه د بېوزلو او اړو کسانو 

د ټولنیــز تامین په الره کې پکار واچوي، په یوه 

حدیث کې رســول اکرم صلی الله علیه وســلم 

فرماييل: ) أََنا أَْوَل ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَْنُفِسِهْم َفَمْن 

َ ِمْن اْلُمْؤِمِننَي َفرَتََك َدْيًنا َفَعيَلَّ َقَضاُؤُه وََمْن  ُتُويفِّ

َترََك َمااًل َفِلَورََثِته«.39– زه مسلامنانو ته دهغوی 

تر ځانونو ورتېــر یم، له هغوی څخه چې څوک 

ومــړ او کوم قرض ورباندې پــايت و، د قرض آدا 

کول يې زما ذمه واري ده او څوک چې کوم مال 

پریږدي، هغه يــې د وارثانو دی. دغه راز روایت 

شــوی چې ســیدنا عمر رضی الله عنه یو بوډا 

یهودي ولید چې جزیه يې راوړه، مګر له خپلې 

بیوزلۍ څخه يې شــکایت کاوه، عمر رضی الله 

عنه يې جزیه بیرته ورته مسرتده کړه او ورته ويې 

فرمايل: ما أنصفناك. أكلنا شــبيبتك وتركناك 

عند الشيخوخة. وطرح جزيته وأمر أن ُيعال من 

بيت مال املسلمني هو وعياله.( مونږ له تا رسه 

انصاف نه دی کړی، ستا د ځوانۍ پر مهال مو 

د جزيې له الرې ســتا د الس ګټه خوړلې او په 

زړښت کې مو ځان ته پرېښی يې، د هغه جزیه 

يې وغورځوله او امر يې وکړ چې د هغه او د هغه 

د اوالد مصارف دې د مســلامنانو له بیت املال 

څخه ورکړل يش.

وصلی الله تعالی علی خیر خلقه؛ محمد و 

آله وصحبــه و امته اجمیعن، آمین برحمتک یا 

ارحم الراحمین.
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مبحــث چهــارم:  وضــع مقــرره 
مســاعدت های حقوقی؛ اصالِح از باال به 

پایین
گفتار اول: تصمیم گیری برای اصالحات 

ضروری نبود
مشــکالت مقــرره و منازعــات در جامعه 
مســاعدت های حقوقــی افغانســتان نتیجــه 
فرایندهای اصالحی از باال به پایین بود که توسط 
نهادهای رهبری کننده این اصالحات، تأیید شده 
بــود. رویکردهای از باال بــه پایین در اصالحات 
حقوقی افغانستان، جدید نیست. مایکل هارتمن 
و انیســکا کولونیوکا  میالرت مشاهدات خود را 
چنین بیان می نماینــد: »درصورت موجودیت 
خالء، تسوید قوانین و پالن تطبیق آن از طرف 
خارجی ها طرح ریزی می شــد و به ناچار، قانون 
جدید را در مسیر تصادم با قانون سابق، فرهنگ 
حقوقی و حوادث حقوقی افغانستان قرار می داد 
که این امر منجر به ایجاد سردرگمی فزاینده و 
خشم در میان کارشناسان افغان که آن را تطبیق 

خواهند کرد  می شد.«۴0
این مشاهدات به طور برابر شامل حال اصالح 
مســاعدت های حقوقی نیز می گردد. حکومت 
افغانستان در می 200۵ یک چهارچوب انکشافی 
دوازدهساله ای را در بخش حاکمیت قانون تحت 
عنوان عدالت برای همه چاپ کرد و حکومت قصد 

داشت که این را با استراتیژی انکشاف ملی به هم 
آمیزد.۴۱ در هنگام تســوید عدالت برای همه، 
عالوه بر نمایندگان وزارت عدلیه، لوی سارنوالی و 
استره محکمه، عاملین خارجی نیز حضور داشتند 
و این سند به طور عمیق از کارشناسان خارجی 
متأثر شد. ایجاد نظام مساعدت حقوقی به عنوان 
یکی از بخش های الزامی چهارچوب کاری عدالت 
برای همه شــناخته شــده بود، البته به خاطر 
مکلفیت اساســی جدید مبنی بــر فراهم آوری 

مساعدت حقوقی برای متهمان بی بضاعت. 
کارهای کوچکی تا سال 200۷ در این زمینه 
صورت گرفته بود، تا این که زمان نشر استراتیژی 
انکشاف ملی در مارچ 200۸ نزدیک شد.۴2قابل 
تذکر اســت که در این زمان یــک گروه کاری 
مســاعدت حقوقی وجود داشت که مؤسسات 
غیردولتــی بزرگ به آن مربوط می شــدند و از 
طریق آن فعالیت مساعدت حقوقی مورد بحث 
قرار گرفته و هماهنگ می شــد. از این گذشته، 
طوری که در فوق تذکر شد؛ در سال 200۷ فقط 
۱۹ نفر مســاعد حقوقی مستخدم دولت وجود 
داشــت. به هر حال، بازیگران بین المللی قصد 
ایجاد یک نظام رسمِی مشمول دولت را داشتند 
تا این کهدولت مکلفیت اساسی اش مبنی بر ارائه 
مساعدت حقوقی را ایفا نماید. بنابرین، گروه کارِی 
حاکمیت قانــون، مرکب از عاملیــن داخلی و 

خارجی به این توافق رسیدند که مطالعه ای در 
مورد گزینه ها برای نظام ملی مساعدت حقوقی 
راه اندازی شــود. ســازمان بین المللی انکشاف 
حقــوق۴۳ توافق کــرد که مطالعــه مدل های 
مساعدت حقوقی و ترتیب سفارش ها برای وزارت 

عدلیه را انجام خواهد داد.۴۴

گفتار دوم: گزینه ها و مودل ها برای ارائه 
مساعدت حقوقی در افغانستان

عنوان مقاله ای که توسط سازمان بین المللی 
انکشــاف حقوق تهیه شــده بــود، مودل ها و 
گزینه هــای ارائهمســاعدت های حقوقــی در 
افغانســتان )مقاله مودل ها و گزینه ها(۴۵ بود که 
در نومبر 200۷ منتشــر شد. مشاور خارجی ای 
که سازمان بینالمللی انکشاف حقوق برای تدوین 
این گزارش اســتخدام کرده بــود، هیچ تجربه 
کاری و تخصــص قبلی در مســایل مربوط به 
افغانستان نداشت. بعضی منابعی که به خاطر این 
مقاله مورد مصاحبه قرار گرفتند، گفتند که آن 
مشاور خارجی قبل از فهرست نویسی سفارشات 
سازمان بین المللی انکشاف حقوق، سه هفته و 
به گفته دیگری شش هفته را برای مطالعهاین 
موضوعات در افغانستان سپری کرد. این اندیشه 
که افغانستان به »کمیسیون مستقل مساعدت 
حقوقــی« برای تنظیم مســاعدت حقوقی نیاز 

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 ۱964 
درج شده و اولین سند 

تقنینی پیرامون مساعدت  
حقوقی در سال ۱965 

وضع شده است. قوانین 
مشابه حاکم بر وکالت دفاع 

و مساعدت  حقوقی در 
سال های ۱9۷۲، ۱98۷، ۱99۷ 
و ۱999 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
قسمت سوم و پایانی

تاریخچه، چالش ها و آینده
نوشته: ساره هان2
منبع: شبکه تحلیلگران افغانستان3
ترجمه: عصمت اهلل حیدری4
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داشــت، از مقاله مودل ها و گزینه ها سرچشمه 
می گیــرد. نویســنده آن مقالــه،در تدوین این 
ســفارش از مطالعه ای تحت عنوان »کمیسیون 
دفاع از بی ضاعت ها« نقل قول کرده است.۴۶ این 
گزارش که در سال 200۶ منتشر شد، مودل های 
مساعدت حقوقی ایاالت متحده را مورد تحلیل 
قــرار داده بــود و قابلیت تطبیق مســتقیم بر 
واقعیت های سیاسی، مالی و انکشافی افغانستان 
را نداشت. مقاله مودل ها و گزینه ها حاوی کدام 
تحلیلی در این مورد نیست که آیا تأسیس چنین 
کمیسیونی در افغانستان به لحاظ سیاسی، مالی 

و تکنیکی امکان پذیر و عملی خواهد بود. 
هم چنیــن مســئله صالحیــت نظارتــی 
بُردمســاعدت های حقوقی که اتفاقــاً در مقرره 
گنجانیده شد، ریشــه در همین مقاله مودل ها 
و گزینه هــا دارد، این مقاله ســفارش می کند 
که کمیســیون مســتقل مســاعدت حقوقی 
باید با نظــارت بر کیفیــت برنامه ها و خدمات 
مساعدت های حقوقیارائه شــده، به عنوان یک 
نهاد نظارتی عمل نماید ومصرح بر این است که 
پس از استقالل، این یکی از مهمترین نقش های 
کمیسیون مساعدت های است.۴۷ اگرچه نویسنده 
آن مقاله به مسوده قانون وکالی مدافع دسترسی 
داشــته و به آن مراجعه نیز کرده است ولی در 
هیچ موردی اذعان نکرده که آیا ســفارش او با 
صالحیت تأدیبی انجمن مستقل وکالی مدافع 
تصادم خواهد کرد یا نه؟ واین که هیچ تحلیلی 
برای چگونگــی مدیریت و توجیه این دوگانگی 

آشکار، پیشنهاد نکرده است. 
علی رغم تأثیرات مهمی که قصد شــده بود 
این مقاله داشــته باشد و در واقعیت هم داشت، 
نویسنده یا با مســاعدین حقوقی افغان مشوره 
نکرده یا این که نظریات آنها را رد کرده اســت. 
تمام ولی یکی از مســاعدین حقوقی مؤسســه 
غیردولتی مصاحبه شــده، به طور مبهم مالقات 
با نویســنده را به یاد می آورد ولی اصرار کرد که 
نویسنده از آنها فقط ارقامی چون تعداد مساعدین 
حقوقی مستخدم، والیات تحت فعالیت و قضایای 
را که آنها کار می کنند، پرســید. آنها گفتند که 
نویسنده هرگز از آنها نپرسید که چه ساختارهایی 
به نظر ایشــان باید یا می توانست برای تأسیس 
یک نظاِم هماهنگ مساعدت حقوقی ایجاد گردد، 
آیا این که تأســیس بُرد مساعدت حقوقی ممد 
یا مانع کارهای شــان خواهد شد، یا این کهُبرد 
مساعدت حقوقی دارای چه صالحیت هایی باشد. 
یک مســاعد حقوقی مؤسسه غیردولتی که 
به یادآوری خاطرات او از دیگران متمایز اســت، 
مالقــات نویســنده مقاله مودلهــا و گزینههابا 
نمایندگان مؤسسات غیردولتی را به یادآورد که 
در آن پیرامون تأســیس بُرد مساعدت حقوقی 
بحث می کردند، گرچه این شــخص بیان کرد 
که تمام اعضای مؤسسات غیردولتی مخالف این 

نظریه بودند ولی سفارش های آنها نادیده گرفته 
شد. 

نویسنده مقاله مودل ها و گزینه ها نمی تواند 
محل ابراز نظر و توضیح قرار گیرد. 

گفتار سوم: از گزینه تا مقرره
رویکرد از بــاال به پایین که در تدوین مقاله 
مدل ها و گزینه ها به کار گرفته شد، بار دیگر در 
طریق تسوید مقرره تکرار شد. در نزدیکی تدوین 
مقاله مودل ها و گزینه ها، کمیسیون اروپایی پروژه 
اصالح سکتور عدلی خویش را که بخشی از کار 
آن شامل اصالح مساعدت حقوقی بود، آغاز کرد. 
پروژه اصالح ســکتور عدلی در دو مرحله اجرا 
شــد؛ مرحله اول از تاریخ 2۹ جون 200۷ الی 
2۸ نومبر 200۸ دوام کرد و تقریباً 2.۳ میلیون 
یورو بودجه داشــت و مرحله دوم، از تاریخ ۱۵ 
سپتامبر 200۹ الی 20 جون 20۱۱ ادامه یافت 
و تقریباً 2.۵ میلیون یورو بودجه داشت.۴۸قرارداد 
تطبیق هر دو مرحله پروژه اصالح سکتور عدلی 

به مؤسسه بین المللی آدام اسمیت۴۹ داده شد.
مشاورین تکنیکی مؤسسه بین المللی آدام 
اسمیت به اساس قرارداد با کمیسیون اروپایی، 
به طور صمیمانه و قابل مالحظه از مراحل اولیه 
تســوید این مقررهدخیل بودند. الیحه وظایف 
مرحله دوم پروژه اصالح سکتور عدلی، »انکشاف 
سازمانِی وزارت عدلیه، بُرد مستقلمساعدت های 
حقوقی و ریاست مساعدت های حقوقی وزارت 
عدلیه برای طرح پالیسی و سند تقنینی« را به 

عنوان یکی از اهداف خود احتوا کرد.۵0
مشاورین مؤسســه بین المللی آدام اسمیت 
تعدادی از سفارش های مقاله مودل ها و گزینه ها 
را با تغییرشــکل، وارد پالیســی ملی مساعدت 
حقوقی کردند که به نوبه خود در قانون مساعدت 
حقوقی ارائه کننده چهارچوب کاری برای برنامه 

ملی مساعدت حقوقی،تصریح خواهد شد.۵۱
پالیســی ملی مســاعدت حقوقی در میان 
سایر موارددیگر، خواستار تأسیس نهاد قانونی و 
مستقِل مساعدت حقوقی بود که ارائه مساعدت 
حقوقی را نظارت و هماهنگ۵2خواهد کرد، این 
پالیسی ســفارش می کرد؛ وکالی مدافعی که 
به اســاس قانون وکالی مدافع جواز نگرفته اند، 
می توانند از طریق نهاد مساعدت حقوقی جواز 
دریافــت نمایند و در نتیجه آن، صنِف آنانی که 
مســاعدت حقوقی ارائه کرده می توانند، توسعه 

می یابد.۵۳
وزارت عدلیه حســب الوظیفه پالیسی ملی 
مســاعدت حقوقی را تصویب کرد و مشاورین 
مؤسسه بین المللی آدام اسمیت درست کردن آن 

به شکل یک مسوده قانون، را آغاز کردند. 
علی رغم این که وزارت عدلیه پالیسی ملی 
مساعدت های حقوقی را قبالً تصویب کرده بود، 
این وزارت دو تغییر اساســی را در مسوده قانون 

وارد کرد که هر دو مورد فوق نفوذ وزارت عدلیه 
بر بُردمســاعدت های حقوقی و صالحیت بُرد بر 
مؤسســات غیردولتی را افزایش داد.اول، وزارت 
عدلیه بُردمســاعدت های حقوقی را از یک نهاد 
قانونی مســتقل به یک انجمن فاقد شخصیت 
حقوقی مستقر در وزارت عدلیه )طوری کهاکنون 
است( تبدیل کرد. این تغییر، مشاورین مؤسسه 
بین المللی آدام اسمیت را بی میل ساخت که این 
مؤسسه تا اواخر دسامبر 20۱0 تقریباً دو و نیم 
ســال پس از انفاذ مقرره هنوز هم امیدوار بود تا 
وزارت عدلیه به هر طریق ممکن  خواه بوسیله 
فرمان ریاست جمهوری، قانون یا تعدیل مقرره 
بُرد مســاعدت های حقوقیرا از بدنه این وزارت 
قطع و به یک نهاد قانونی مستقل تعویض خواهد 

کرد.۵۴
دوم، وزارت عدلیــه مقصــود اصلی مفهوم 
»اعتبارنامه« را که فقــط یک طرزالعمل اداری 
بود تا بوسیله آن وکالی مدافع فاقد جواز انجمن 
مســتقل وکالی مدافع میتوانستند مساعدت 
حقوقــی ارائه نماینــد، تغییــر داده و آن را به 
صالحیت »اعطای جوازنامه« تبدیل کرد که این 
امر مؤسســات غیردولتی ارائه کننده مساعدت 
حقوقی را خیلی آزرده کرده و ظاهراً صالحیت 
جوازدهی انجمن مستقل وکالی مدافع را نقل 

)کاپی( کرده است. 
اندازهاین کــه چقدر مســاعدین حقوقی 
مؤسسات غیردولتی در تسوید این مقرره سهیم 
بودند، مشخص نیســت. هر آن شرح یا ترکیب 
اظهارات ذیل که درســت باشد، ولی اجماع این 
خواهد بــود که نظریات مؤسســات غیردولتی 
سهمدار به طور کافی در این مقرره انعکاس نیافته 

است. 
نمایندگان تعدادی از مؤسســات غیردولتی 
گفتند که آنها در مورد مقرره تحت کار، آگاهی 
نداشتند و هنگامی که نسخه نهایی مقرره )عمل 
انجام شــده( به آنها ارسال شــد، تکان خوردند. 
مساعد حقوقی دیگری بیان کرد که مؤسسات 
غیردولتی در چندین جلســه پیرامون تأسیس 
بُرد مساعدت حقوقی سهیم بودند ولی نظریات 
آنها )به خصوص در مورد ترکیب بُرد( در نسخه 
نهایی شامل نشده بود. یک مشاور اسبِق مؤسسه 
بین المللی آدام اسمیت که در پروسه دخیل بود، 
گفت که به تمام مؤسسات غیردولتی بزرگ اطالع 
داده شــده بود که نهاِد »بُرد مساعدت حقوقی« 
وجود خواهد داشت، مفهومی که بر مبنای بیان 
او اکثریت آنها هنوز هم آنرا نمی فهمند، ولی آن 
مؤسسات به دستور مشتری )ارباب( پروژه  وزارت 

عدلیه  در مراحل تسوید مقرره شامل نبودند.۵۵

مبحــث پنجم: کشــمکِش کنترول 
مساعدت حقوقی

در پیوند به تالش های اصالحــیِ از باال به 
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پایین که در فوق تشریح شد، این فرضیه وجود 
داشت که افغانستان مانند زمین کشت ناشده ای 
است که اصالحات می تواند بسادگی در آن پیوند 

داده شود.۵۶
در حقیقت، علی رغم این برداشت عمومی که 
افغانستان هرگز فرهنگ وکالت دفاع و مساعدت 
حقوقی نداشــته، ولی تاریخ معاصر افغانستان 
مبّین آن اســت که هیچ از یکی از این مفاهیم 
در افغانستان جدید نیست. قوانین افغانستان و 
عملکردهای قبل از سال 200۱ هّویت متمایزی 
برای وکالی مدافع، هّویتی جدا از مســاعدین 
حقوقی دولتی خلق کرد، هّویتی که تا امروز به 
زندگی خود ادامه داده اســت. به همین  ترتیب، 
مساعدت حقوقی در افغانستان مفهوم خارجی 
نبود. موجودیــت قبلی فرهنــگ وکالت دفاع 
و مســاعدت حقوقی احتمــاالً نقش مهمی در 
مؤفقیت اولیه تأســیس و توسعه انجمن وکالی 
مدافع و دسترسی به مساعدت حقوقی در سراسر 
کشور در ســال های پس از سال 200۱، داشته 

است. 
فرضیه زمین کشت ناشــده همیشــه تأثیر 
مالیمی نخواهد داشت. هنگامیکه تصور می شد 
اصالحات آنها توأم با ارزش بی طرفی بود ولی در 
حقیقت، اصالح گرایان اساساً توزیع صالحیت در 
جامعه مساعدت حقوقی افغانستان را با تحمیل 
برنده ها و بازنده های جدید اخالل کرده اســت، 
طوری که همین حاال وجود دارد و یک منازعه 
پنهــان را در مورد این که کی باید مســاعدت 
حقوقی را کنترول نماید، آشکار می سازد. وقتیکه 
اصالح گرایان خطر تحمیل بُرد مساعدت حقوقی 
از طریق روش از باال به پایین را تشخیص نکردند، 
یک مساعد حقوقی مؤسسه غیردولتی چگونگی 
هشــداردهی اش به مشــاور خارجی دخیل در 
تأسیس بُرد مساعدت حقوقی را چنین بازگو کرد: 
»شما چیزی را ایجاد خواهید کرد که آنرا کنترول 
کرده نخواهید توانست.« وقتی چنین موضوعی از 
آن مشاور پرسیده شد، او چنین گفت وگویی را 

به یاد نیاورد ولی امکان وقوع آن را نیز رد نکرد.
اصالحات، حکومت افغانســتان را از طریق 
ایجاد فرصت ها برای بازیابِی قسمتی از کنترول 
بر مؤسســات غیردولتی فراهم کننده مساعدت 
حقوقی، برنده ساخت و آنها )حکومت( به منابع 

خارجی نیز فرمانروا بودند. 
گرچه وزارت عدلیه اصالً به موجب پالیسی 
ملی مساعدت حقوقی، برای ایجاد بُرد مساعدت 
حقوقی به عنوان یک نهاد مستقل موافقت کرد 
ولی حین تسوید مقرره، به وعده خویش کوتاهی 
کرده و از طریق مقرره نفوذ کافی برای خود حفظ 
کرد )طوری که قبالً در گفتار اول مبحث ســوم 
تشریح شــد(، تا در آینده هنگام ضرورت از آن 
به عنوان یک وســیله نفوذ استفاده کرده بتواند. 
در حقیقــت، وزارت عدلیه احتماالً مؤسســات 

غیردولتی را به شــکل دقیق از فرایند تســوید 
مقرره خارج ســاخته، برای این که منافع خود 
را در جریان فرایند اصالح تا آخرین حد ممکن 

افزایش دهد. 
بــه همین ترتیب، فرایند اصــالح از طریق 
ایجاد صالحیت های تأدیبی و جوازدهی دوگانه 
در مقرره، برای حکومت فرصت داد تا قســمتی 
از استقاللی را که خود به انجمن مستقل وکالی 
مدافع افغانســتان داده بود، برگرداند. به اساس 
گفته ریبیکا گنگ مشــاور اســبق در انجمن 
مســتقل وکالی مدافع، این که حکومت از این 
فرصت به ســرعت سود برده است، قابل تعجب 

نیست:
»باتوجــه به سابقهمشــخِص وضعیتکمک 
خارجی در افغانستان  به عنوان منبِع انعطاف پذیر 
و تفوق سیاست های مشترِی حامی سلسله مراتب  
این دور از تصور نیست؛ وقتی مسئولین وزارت 
عدلیه پیشنهاد انجمن بین المللی وکالی مدافع را 
برای تأسیس یک انجمن وکالی مدافِع مستقل از 
مداخالت حکومت، پذیرفتند، آنها چنین امری را 
با این باور که وسایل کافی ای دارند که از طریق 
آن کنترول خود بر فعالیت ها و توزیع احتمالی 

خدمات آنحفظ کنند، انجام دادند.«۵۷
در نتیجه ایــن اصالحات، حــاال حکومت 
می تواند از طریق بُرد مساعدت حقوقی حداقل 
برخــی اقدامات کنترولی را بر چگونگی فعالیت 
مؤسسات و اینکه کدام مؤسســات احتماالً در 
آینده تمویل خواهند شد، اعمال نماید. این تغییر 
با این دیدگاه حکومت سازگار است که حکومت 
باید یگانه نهاد یا حداقل نهاد اصلِی کنترول کننده 
مساعدت حقوقی باشــد و مساعدین حقوقی و 
مؤسسات اگر وجود داشتند، نقش دومی را ایفا 
نمایند. در پرتو این دیدگاه، تحدید هفت قضیه 
توسط بُرد مساعدت حقوقی تنها به عنوان یک 
تالش عمومی برای ناامیدســازی مؤسسات نه، 
بلکه می تواند یک اقدام محاسبه شده برای کاهش 
تعداد قضایای آنها در برابر قضایایی که حکومت 
دریافت می کند، پنداشته شود.این خواست برای 
کنترول مســاعدت حقوقی توسط دولت، هیچ 
تردیدی را در این حقیقــت پدید نمی آورد که 
حکومت به لحاظ تاریخی، مساعدت حقوقی را 
به عنوان منبعی که مانند نیکی و مرحمت توزیع 
گردد، شدیداً کنترول کرده تا به وسیله آن روابط 
شخصی تقویت یا شکل داده شود. به خاطریکه 
مساعدت حقوقی و تعدادی از خدمات دیگر در 
گذشته مستقیماً از طریق حکومت فراهم می شد، 
تداوم میکانیزم های توزیع خودمانی و شخصِی، 
تبعیض بزرگی خواهد بود. به هرحال، گروه حامی 
حکومت نیز تنها از نارضایتی ناشی از حکومت نه، 
بلکه از شکایت آنانیکه کنترول کافی بر پول های 
تمویلی یا مؤسســات در افغانستان ندارند، نیز 
متأثر شده است. در حقیقت، ضعف حکومت در 

کنترول پول های تمویلی، یک مسئله کلیدی در 
کنفرانس کابل )20۱0( بود. 

وقتی که حکومــت در فراینــد اصالحات 
برنده بــود، در مقابل، مؤسســات بازنده بودند. 
مؤسسات فراهم کننده مساعدت حقوقی قبل از 
اصالحات در مساعدت حقوقی، تنها برای خود 
و تمویل کننده های شــان حســابده بودند. آنها 
)مؤسسات( تنها مساعدت حقوقی را در سراسر 
کشور کنترول نمی کردند، بلکه در این مورد نیز 
تصمیم می گرفتند که منابــِع جدید در کجاها 
اختصــاص یابد و برای کارمندان شــان مزدی 
بیشتر از وکالی مدافع دولتی پرداخت می کردند. 
به هر حال، مقرره اســتقالل مؤسسات را کاهش 
داده و آنها را تحت کنترول بُردو درنهایت تحت 

کنترول دولت درآورد.
حامیان مؤسسات به این باور اند که حکومت 
اعتبــار الزِم فراهم آوری مســاعدت حقوقی را 
ندارد. سهمداراِن حامی مؤسسات به این باور اند 
که ریاســت مســاعدت حقوقی وزارت عدلیه 
باید منحل گردد و تنها عاملین غیردولتی باید 
مســاعدت حقوقی را فراهم کنند.یک مؤسسه 
فراهم کننــده بیان کرد، در حالی که ریاســت 
مســاعدت حقوقی تحت اداره یــک وزارت، در 
بعضی کشــورها شاید مســتقالنه عمل نماید، 
ولی در افغانستان نمی تواند. او به طور فصیحانه 
اینگونه پرسید: »آیا کدام مساعد حقوقی ریاست 
مســاعدت حقوقی از شخص متهم به قتل پسر 

یک وزیر، دفاع خواهد کرد؟«

مبحث ششم: چگونه باید پیش رفت؟
تالش های اصالح گرایانه بدون مشوره کافی  با 
سهمداران و بدون کدام شناختی پیرامون تاریخ و 
سیاست های تأثیرگذار بر جریان رویدادها، انجام 
شده است. این تالش های اصالح گرایانه، به طور 
اجتناب ناپذیر جامعه مساعدت حقوقی افغانستان 
را به طور عمیق تقســیم کرده و مشکالت قبلی 
حکومت افغانستان در زمینه نداشتن کنترول بر 
اســتفادهکمک های پولی و رهنمایی مؤسسات 
تمویل شده خارجی را تشدید کرده است. باتوجه 
به این وضعیت معلوم، ســهمداران به شــمول 
تمویل کننده های خارجی، قبل از اتخاذ تصمیم 
درمورد چگونگی اقدام با مســاعدت حقوقی در 
افغانستان، باید به بعضی سواالت اساسی پاسخ 

دهند.

گفتار اول: استمرار مساعدت حقوقی
واژه»اســتمرار« معمــوالً بــرای توجیــه 
سیاست های مساعدت حقوقی و تمویلِی گوناگون 
که اکنون وجود دارد مورد اســتناد قرار گرفته 
است. درحالیکه »استمرار« به ندرت طور واضح 

تعریف شده است. 
خیلی افراد، »اســتمرار« را به طور ضمنی، 
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به معنی توانایی حکومت افغانستان برای ایفای 
مکلفیت اساسی اش در قبال متهمان بی بضاعت 
تعبیر می کنند. با این همه، فعــالً ناکافی بودن 
ظرفیت های مالی و بشــری حکومت افغانستان 
برای فراهم آوری خدمات مســاعدت حقوقی در 

سراسر کشور، آشکار است.
به اساس آخرین شمارش ریاست مساعدت 
حقوقی وزارت عدلیه، این ریاســت فقط ۶۹ نفر 
وکیل مدافع را استخدام خواهد کرد )که ۳2 نفر 
وکیل مدافع تمویل شده بانک جهانی شامل آنها 
نمیشود(.علی رغم تمویل بانک جهانی از برنامه 
اســتخداِم وکالی مدافع در کندهار، ریاســت 
مساعدت حقوقی نتوانســت که یک نفر وکیل 
مدافع شایســته را در آنجا جذب نماید و به این 
لحــاظ پالن خود برای آن دفتر را ســاقط کرد، 
در حالیکه دفاتر خدمات مساعدت حقوقی سه 
مؤسسه در آنجا فعالیت دارد.۵۸ به همین ترتیب، 
ریاست مســاعدت حقوقی نتوانست پُست های 
خالِی والیت پکتیــا را پر نماید، در حالیکه یک 
مؤسســه قادر بود تا درآنجا یک دفتر باز نماید. 
ظاهراً حکومت از فقد کارمند برای ارائه مساعدت 
حقوقی در مناطق مشخِص ناامن رنج می برد، در 
حالی که بعضی مؤسسات قادر به فعالیت در آنجا 

خواهد بود. 
به اســاس یک رقم از مؤسســه بین المللی 
آدام اســمیت، وزارت عدلیــه ۷۸000 دالــر را 
برای خدمات مســاعدت حقوقی اختصاص داد 
که 0.15% کل بودجه ســال 1390 )2011-

2012( آن وزارت را تشــکیل مــی داد.۵۹ این 

مشخص نیست که آیا این امر در میان جمعیت 
افغانستان از حمایت برخوردار خواهد بود یا این 
کــه دالل های قدرت در دولــت، تعهدات مالی 
دولت برای مساعدت حقوقی را از این مبلغ ناچیز 

افرایش خواهند داد. 
حتی اگر دولت به طــور تصادفی مزد تمام 
خدمات مســاعدت حقوقی را پرداخت می کرد، 
ولی هنــوز هم بخش اعظــِم آن از کمک های 
خارجــی تمویل می شــد. به اســاس )گفته یا 
گزارش( بانک جهانــی؛ کمک های خارجی در 
سال 20۱0-20۱۱ تقریباً ۹0% کلِ محصوالت 
داخلی افغانســتان را تشــکیل می داد.۶0 مبلغ 
کمک هــای خارجــی احتماالً پــس از 20۱۴ 
کاهش می یابد و کدام پالن مشخصی برای این 
که حکومت افغانستان چگونه این کسر بودجه 
را کاهش خواهد داد، وجود ندارد. یک مؤسســه 
فراهم کننده پرسید: چرا کسی از گسترش قلمرو 
حکومت افغانســتان در عرصه مســاعدت های 
حقوقی حمایت خواهد کرد، وقتیکه این حکومت 

قادر به تمویل خود نیست؟
با توجه به این رویداد های معلوم، این را باید 
تأیید کرد که حکومت افغانستان در سال 20۱۴ 
یا زمان قریِب پس از آن، قادر به ایفای مکلفیت 

اساسی اش نخواهد بود. 
این به آن معنی نیســت که تنها مؤسسات 
می تواننــد راه حل مســتمری را ارائه نمایند. با 
کاهش متوقعه کمک های خارجی پس از سال 
20۱۴، مؤسســات نیز احتماالً خدمات اندک را 
در والیت معدودی ارائه خواهند کرد. عالوهبرآن، 
حتی اگر تمام خدمات مســاعدت حقوقی مورد 
نیاز در سراسر کشور توسط مؤسسات تمویل شده 
خارجی  فراهم شود، باز هم مسئولیت حکومت 
برای فراهم آوری این خدمت به جای خود باقی 

است. 
به طور اجتناب ناپذیر، پس از ســال 20۱۴ 
خدمات مســاعدت حقوقی کمتــری از طریق 
حکومت و مؤسسات قابل دسترس خواهد بود. با 
توجه به این ســناریوی مشخص، دیگر استمرار 

چگونه تعریف خواهد شد؟
هنگامیکــه به خدمات مســاعدت حقوقی 
نیاز وجود داشته باشد، فضایی هم برای توسعه 
خدمات حقوقی خصوصی در افغانســتان وجود 
دارد و این مهم است که مساعدت حقوقی برای 
بخش خصوصی دوام پذیر،مانعی نیست. حداقل 
دو مؤسسه، کار خصوصی برای تداوم فعالیت های 
خدمات حقوقی شــان را آغاز یا پالن کرده اند. 
عالوه برآن، تاریخ افغانســتان مبّین آن اســت 
که می توانــد جامعه وکالی مدافع را طور پایدار 
حمایت نمایــد، در صورتیکه آن جامعه کوچک 

باشد. 
برعالوه، شاید انجمن مستقل وکالی مدافع 
بتواند تعداد قضایای رایگانی را که وکالی مدافع 
بایــد پیش ببرند، افزایش دهــد. فقره ۱۵ ماده 
۱۳ قانــون وکالی مدافع، تمام وکالی مدافع را 
مکلف می نماید که ساالنه حد اقل از سه قضایای 
جزایی بدون دریافــت حق الزحمه و به تأییدی 
وزارت عدلیه، دفاع نماینــد. این مکلفیت طور 
کامل تطبیق نشــده و در حقیقت رهکردهای 
ُمحکمی برای چگونگی تطبیق مؤثر آن نیز وجود 
ندارد. به هرحال، انجمن مســتقل وکالی مدافع 
باالی موضوع کار می کرد، مثالً می خواســتند از 
طریق استخدام یک کارمند اداری )کاتب( بعضی 
قضایای رایگان را برای اعضایش محول نمایند. 
اگر انجمن مســتقل وکالی مدافع، این قاعده را 
طور کامل تطبیق می کــرد، ۱2۵0 نفر اعضای 
فعلی انجمن مستقل وکالی مدافع می توانستند 

ساالنه ۳۵۷0 قضیه رایگان را پیش ببرند.
حتی تاهنوز هم، تقاضای مساعدت حقوقی 
احتمــاالً پس از 20۱۴ به طــور مقتضی مرفوع 
نخواهد شــد و هم چنین این اســتمرار باید با 
اصطالحات دیگــری غیراز تعداد مســاعدین 
حقوقی و قضایای تکمیل شده، پاسخ داده شود. 
در نهایت امر، پرســش مســاعدت حقوقی در 
افغانستان یک موضوع افغانی خواهد بود و پس از 
ختم کمک های خارجی و مشاورهتکنیکی، یگانه 

سرمایه باقی مانده، خود وکالی مدافع خواهند بود. 
ســرمایه گذاری برای ارتقاء هدفمند ظرفیت آن 
وکالی مدافعِی که ظرفیت شان مانند مساعدین 
حقوقی اولیه در زمینه چگونگی رفتار نظام عدلی 
با متهمانبهتر خواهد شد و این، بهترین اطمینان 
را در این زمینه ارائه خواهد کرد که یک راه حل 
که شاید حاال دشوار معلوم شودـ در آینده  قویـ 

می تواند توسط افغان ها ایجاد گردد.

گفتار دوم: آینده مساعدت حقوقی
اتخــاذ هرگونه تصمیم در مــورد چگونگی 
افغانستان  انکشــاف نظام مســاعدت حقوقی 
مستلزم اتخاذ تصمیمی خواهد بود که با بُرد چه 

کاری کرد؟
ازیــک دیدگاه، بُرد مســاعدت حقوقی یک 
نهاد نسبتاً جدیدی اســت که هنوز همممکن 
است سودمندی اش را ثابت نماید. نظام مختلِط 
مساعدت حقوقی در افغانســتان، یک واقعیت 
است و بصورت ایده آل ساختار معتبری است که 
مساعدت حقوقی را هماهنگ خواهد کرد. آنها  
مؤسسه بین المللی آدام اسمیت و جی تی زید )که 
بعداً جی. آی. زد نامیده شد( در مطالعه آزمایشی 
شان در ســال 20۱0 به این نتیجه رسیدند که 
بُرد مساعدت حقوقی به خاطر فقد حمایت مالی، 
قسماً در ایفای نقش مقصودش ناکام بوده است. 
حاال جی آی زد حمایت مالی و تکنیکی مناسبی 
را برای بُرد در اجــرای وظایف اداری اش فراهم 
می کند و هم چنین برنامه حمایت بخش عدلی 
افغانســتان تمویل شــده وزارت خارجه آمریکا، 
حمایت تکنیکی برای بُرد فراهم می کند. شاید 
ایــن پروژه ها تا حال نتایج مثبتی را به بار آورده 

باشند. 
از یک دید دیگر، بُرد مســاعدت حقوقی در 
سه سالی که از عمرش می گذرد، چیزی را تولید 
نکرده )یا کاری را انجام نداده( اســت که موجب 
تقویت اعتمــاد در زمینه چگونگی حکم فرمایی 
آن در آینده شود. جلسات بُرد مساعدت حقوقی 
برای دو ســال پــس از افتتاح آن )۳ دســامبر 
200۸(به ندرت و به طور پراگنده دایر می شــد  
حتی بعضی اوقات نصاب مجلس تکمیل نمی شد  

و منجر به اتخاذ تصامیم مهمی نشد.۶۱
درحقیقت، بُــرد مســاعدت حقوقی فقط 
وقتی تدویر جلسات زیاد و مکرر را آغاز کرد که 
جی آی زید به عنوان بخشی از پروژه آزمایشی سه 
ماهه،پرداخت ۵0 دالر برای اعضای بُرد در برابر 

حضور در هر جلسه،را شروع کرد.۶2
حق االشتراک در جلسه برای اعضای بُرد به 
تعقیب امضای تفاهمنامه بین جی آی زید و بُرد 
مساعدت حقوقی در ماه می 20۱۱، تا حداکثر 
۱0000 یورو )تقریباً ۱۳000 دالر( ادامه یافت، 
گرچه این حق االشتراک به طور غیرقابل توضیح 
به ۷000 افغانی )تقریباً ۱۴۵ یورو( افزایش یافت.
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بدون شــک، این حق االشتراک غیرمعمول 
به این توقع معموِل فزاینده در افغانســتان  که 
تمام خدمات عامه یا حتی اشــتراک در سمینار 
ارتقاء مهارت باید به گونه مقبول پاداش داده شود  
کمک کرده است.بُرد مساعدت حقوقی، به طور 
غیرتعجب آور تدویر دو جلسه در یک ماه را آغاز 
کرد. این دستمزد آخرین بار برای جلسه منعقده 
۷ فبروی 20۱2 پرداخت شــد و دیده شود که 
آیــا جی آی زید پرداخت این حق االشــتراک را 
ادامه خواهد داد، اگر ندهد، آیا اعضای بُرد تدویر 

جلسات را ادامه خواهند داد. 
با توجه به این حقیقت معلوم که مؤسسات 
هنوز هم بخش اعظِم مســاعدت حقوقی را در 
سراسر کشــور فراهم می کند و فقد مشروعیت 
بُرد مساعدت حقوقی در دید گان رأی دهندگان 
)مؤسســات( بایــد مدنظر قرار گیــرد. دیدگاه 
مؤسسات باید در زمینه هرگونه عملکرد با بُرد، 
از انحالل کامل بُرد گرفته تا گسترش نمایندگی 
مؤسسات و تا درآوردن آن تحت حمایت انجمن 
مستقل وکالی مدافع افغانستان، در نظر گرفته 
شود.به هرحال، بدون آوردن بعضی تغییرات در 
مورد چگونگی فعالیت بُرد، مؤسسات مشروعیت 
آن را قبول نخواهند کرد و به کنترول آن در حال 

و آینده سر تسلیم فرود نخواهند آورد. 
هر آن پاســخی که برای این ســوال وجود 
دارد،ارائــه گردد کــه از »چه چیــزی باید در 
رویکــرد باال به پایین دیگــری اجتناب صورت 
گیرد، گرچه مقصود آن نیک باشــد؟« اگرچه، 
بعضی عاملین ممکن از حذف کلی بُرد مساعدت 
حقوقی طرفداری کنند ولی وقتی یک نهاد یک 
بار تأسیس شــد، از بین بردن بردن کار آسانی 
نیســت، حد اقل نه به خاطراین که اعضای بُرد 
دستمزدهای زیادی را فقط برای حضور در جلسه 
دریافت کردند بلکه باتوجه به عالقه بین المللی 
در زمینه مساعدت حقوقی، بُرد و وزارت عدلیه 
همتــراز شــده اند، تا هنگامیکه حیــات دارند، 
کمک های بیشتر خارجی را دریافت کنند. حتی 
اگر حق االشــتراک اعضای بُردطــور دایم ازبین 
برود و اعضای آن تدویر جلســه نکنند، باز هم 
بُرد مساعدت حقوقی در قانون وجود خواهد شد 
و در هنگام سودمندی سیاسی، از لحاظ نظری 
خواهد توانست به عنوان یک ساختار کنترولی 
بر مساعدین حقوقیاعمال گردد. یگانه راه برای 
حذف بُرد مســاعدت حقوقی یــا حتی تغییر 
ســاختار عضویتآن، لغو یا تعدیل مقرره اســت  
فرایندی که اگر سهم داران قبالً در مورد چگونگی 
پیشــبرد آن به یک اجماع کلی نرسند، ممکن 
است همزمان تغییرات فرصت طلبانه ای را به باور 

آورد که وضعیت را بدتر خواهد کرد. 

گفتار سوم: رویکرد تصادفی در تمویل 
مساعدت حقوقی 

همانطوری کــه دیدگاه هــای مختلف در 
موردچگونگی تنظیم مســاعدت حقوقی وجود 
داشته، هماهنگی تمویل کننده ها در این عرصه 

نیز ضعیف بوده است. 
اول، علی رغــم ایــن حقیقت کــه مقصود 
بُرد مســاعدت حقوقی هماهنگ ســازی تمام 
تمویل کننده ها بود، ولــی موجودیت آن به طور 
گســترده و الزم تا آخر در میان تمویل کننده ها 
شــناخته نشــده بود.رئیس اســبِق یک نهاد 
تســهیل گِر کمک های چندین میلیون دالری 
آمریکا برای مؤسســات فراهم کننده مساعدت 
حقوقی بیان داشت که او تا قبل از جوالی 20۱۱ 
هرگز چیــزی در مورد بُرد مســاعدت حقوقی 
نشنیده بود و هنوز هم برداشت روشنی از نقش 

آن ندارد. 
دوم، تمویل کننده ها با دالر های شــان نشان 
دادند که بُرد مســاعدت حقوقی را به طور وسیع 
حمایت نمی کنند. کمیسیون اروپایی که با تقریباً 
چهار سال فعالیت خویش سوق دهنده مقرره و 
زنده کنندهُبرد مســاعدت حقوقی بود، تعهدات 
خود با بُــرد را در جنــوری 20۱۱ خاتمه داد.

اتحادیه اروپا )که جاگزین کمیســیون اروپایی 
شد( به خاطر تغییر سیاست، تمام تمویل خود 
را از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان۶۳ 
جاری می کنــد که این صندوق توســط بانک 
جهانی مدیریت می شــود و دیگــر پروژه های 
دوجانبه را تمویل نمی کنــد. تمویلی را که بُرد 
مســاعدت حقوقی دریافت می کند به سختی 
مصــارف اداری اش را احتــوا می کند و تمویل 
صدها مساعدین حقوقی دیگر باقی می ماند. تنها 
نهادهایی که بُرد مســاعدت حقوقی را حمایت 
می کنند، طوری که در فوق ذکر شد؛ جی آی زید 
)با تمویل آلمان( و برنامه حمایت بخش عدلی 
افغانســتان )با تمویل آمریکا( می باشد. حمایت 
جی آی زیــد معتدل اســت و در مجموع تقریباً 
۱۱۵000 دالر برای پرداخت مصارف کارمندان، 
مکان دفتر و مصارف دیگر و البته حق االشتراک 
اعضــای بُرد برای مدت زمان اواســط 20۱۱ تا 
اواسط 20۱2 می باشد. وزارت خارجه آمریکا که 
برنامه حمایت بخش عدلی را تمویل می کند از 
ارائه معلومات مالی منعکس کننده حمایت آن از 
بُرد مساعدت حقوقی امتناع ورزید، هرچند کار 

آن به کمک تکنیکی محدود است.
بانک جهانی از همان اوایل، حمایت اقدامات 
مرتبط با بُرد مســاعدت حقوقــی را رد کرد و 
حتی درخواست مشخِص اتحادیه اروپا در سال 
200۸برای تمویل سکرتریت بُرد را برگشتاند )رد 
کرد(.۶۴ در عوض، بانک جهانی در اویل به توسعه 
ریاست مساعدت حقوقی وزارت عدلیهبه عنوان 
بخشی از پروژه اصالح بخش عدلی افغانستان ۶۵ 

تمرکز کــرد. مرحله اول پــروژه اصالح بخش 
عدلی افغانســتان در ۱۵ جوالی 200۸ شروع و 
طوری که برنامه ریزی شده بود، در ۳0 دسامبر 
20۱۱ ختم شــود که برای آن 2۷.۷۵ میلیون 
دالر از بودجه صندوق وجهی بازسازی افغانستان، 
اختصاص داده شــده بود.۶۶از بودجه فوق، 2.۱۵ 
میلیون دالــر آن برای فعالیت های مســاعدت 
حقوقی به شمول معاشات و مصارف ساختمان ها 
و اداری تخصیص یافته بود و به ریاست مساعدت 
حقوقــی وزارت عدلیه تمرکز داشــت.۶۷ بانک 
جهانی ۳2 نفر وکیل مدافع رااز طریق مرحله اول 
پروژه اصالح بخش عدلی افغانستان در چوکات 
ریاست مساعدت حقوقی تمویل کرده است که 
ماهانه ۵۵0 دالر معاش و ۵0 دالر برای مصارف 
تلفون و حمل و نقل برای شان پرداخت می شود، 
در حالی که وکالیمدافع دولتی ماهانه فقط ۱۸0 
دالرو بدون کدام مبلغ دیگر برای حمل و نقل و 
ارتباطات، دریافت می کنند. به اساس گفته های 
آقای وحــدت رئیس مســاعدت های حقوقی؛ 
این تفــاوت معاش منجر به پیدایش منازعات و 

حسادت ها شده است. 
بانک جهانی در یک عقب نشــینی آشــکار 
از بی عالقه گیقبلــی اش در زمینــه تمویل بُرد 
مساعدت حقوقی، حاال بُرد را برای »درخواست 
برای تمویل« در مرحله دوم پروژه اصالح بخش 
عدلی افغانستان دعوت کرده است که این مرحله 
قرار است در جون 20۱2 آغاز گردد. این که آیا 
چنین تمویلی برای بُرد اعطا خواهد و آیا چنین 
تمویلی بر جامعه مساعدت حقوقی تأثیر خواهد 

داشت، در آینده معلوم خواهد شد.
هم چنین، بانک جهانی پــروژه جدیدی به 
ارزش ۱۶2۱000 دالر راتمویل کرد که از طریق 
آن، وزارت عدلیه قــرارداد فرعی ای را با یکی از 
مؤسســات داخلی بنام بنیاد بین المللی حقوقی 
افغانستان۶۸ منعقد کرد تا این مؤسسه خدمات 
مســاعدت حقوقی را  در مکان هایی عمالً دفتر 
دارد  ارائه نماید.۶۹ به اساس اظهارات یک نماینده 
بانک جهانی، آخِر این قرارداد فراعی این اســت 
که بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان پس از یک 
دوره یک جاسازی، به وزارت عدلیه مدغم خواهد 
شد واین اقدام اولیه )دورهیک جاسازی( جامعه 
مؤسســات را شدیداً وارخطا ساخته است. بانک 
جهانی هیچ نوع مطالعه ای را در مورد چگونگی 
تأثیرگذاری این ادغام بر جامعه پهناور مساعدت 
حقوقــی و تداوم حیات مســاعدت حقوقی در 
درازمدت  با رعایت استقاللیت و کیفیت خدمات 
ارائه شــده  انجام نداده اســت. در عوض، بانک 
جهانــی »رهکردی را برای یک جاســازی بنیاد 
بین المللی افغانســتان به وزارت عدلیه« ترتیب 
کرده و این پنداشــت را تداعی می نماید که این 

ادغام باید پیش برود ویا پیش خواهد رفت.۷0
آنچه روشــن اســت، این اســت که هیچ 
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تمویل کننده ای تاهنوز با تمویل بُرد مســاعدت 
حقوقی جهــت ایفای هدف اصلــی اش یعنی 
توزیــع کمک مالی برای مســاعدت حقوقی به 

فراهم کننده ها، اعتماد نکرده است.
اکثــر تمویل کننده ها ترجیــح داده اند که 
مستقیماً مؤسسات را تمویل نمایند. مؤسسات 
تنها بزرگترین بخش خدمات مساعدت حقوقی 
را پــس از طالبان ارائه نکــرده بلکه بزرگترین 
پذیرنده کمک  در جامعه مســاعدت حقوقی  از 
طریق کمک های خارجی دوجانبه و برنامه های 
حمایت شده ســازمان های مختلِف بین المللی و 

بین الحکومتیبوده و خواهند بود. 
با رعایــت »رویکرد تصادفی به مســاعدت 
حقوقی« که حاال وجود دارد، مبّین آن اســت 
که این فرایند اصالِح آغازشــده سال 200۷ در 
نهایت امر گره گشــایی کرد. این فرصت خوبی 
برای سهمداران )به شمول تمویل کننده ها( است 
که موضوع را بار دیگر مطالعه کرده و ببینند که 
چه راه حلــی می توانند پیدا کنند وچه توافقاتی 
را می توانند برای اتخاذیک رویکرِد مستمرتر به 
مساعدت حقوقی به مفهوم مؤسِع آن اتخاذ کنند. 

سپاس گزاری
نوشــتن این مقالــه تنها بــا عالقه مندی 
مصاحبه شونده ها برای تشریک دانش و نظریات 
شان ممکن بود. این مقاله به طور وسیع از فرایند 
بازنگری مدّققانه هماهنگ شــده توسط شبکه 
تحلیل گران افغانســتان، سود برده است. اما اگر 
کدام اشــتباهی در این مقاله وجود داشت، آن 

اشتباهات فقط از آِن من است. 

پیرامون شبکه تحلیلگران افغانستان
شــبکه تحلیل گران افغانستان یک سازمان 
مستقل و غیرانتفاعِی پژوهش های سیاسی است. 
هدف این شبکه گردآوری دانش و تجربه تعداد 
کثیری از کارشناسان برای اطالع دهی در مورد 
سیاست و افزایش فهم مردم در مورد واقعیت های 

افغانستان است. 
ساختار ســازمانی این شبکه مشمول یک 
تیم مرکزی )فعالً متشــکل از سه نفر تحلیل گر 
ارشــد( و یک شبکه منظِم همکاران کارشناس 
سیاســت های  عرصه هــای  در  )متخصــص( 
افغانســتان، حکومــت داری، حاکمیت قانون و 
امنیت می باشد. شــبکه تحلیل گران افغانستان 
گزارش هــا، رهکردهای سیاســی و توضیحاِت 

عمیِق مقاله گونه را طور منظم نشر می نماید.
مســیر اصلی برای نشر و توزیع گزارش های 
شکبه تحلیل گران افغانستان، صفحه انترنتی آن 
www.aan- ًاست. برای معلومات بیشتر، لطفا

afghanistan.org را ببینید. 

زندگینامه نویسنده؛ ساره هان
ســاره هان وکیل مدافعی اســت که برای 

کار در اونتاریویکانادا۷۱ فراخوانده شــده است. او 
دیپلوم های خود را در رشته های حقوق عرفی و 
حقوق مدون از دانشگاه اوتاوا۷2 کسب کرده و بعداً 
دو سال به عنوان وکیل مدافع حقوق خصوصی 
و قضایای جزاییدر تورنتو۷۳ کار کرد. ســاره هان 
از زمانیکه در ســال 20۱0 به افغانســتان نقل 
مکان کرد، با تعدادی از ســازمان های افغانی در 
موضوعات حاکمیت قانون، مساعدت حقوقی و 

وکالت دفاع کار کرده است.
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اســتراتیژی انکشــاف ملی شامل ســه بخش؛ »امنیت، 
حکومتداری و حاکمیت قانون«، »حقوق بشــر« و »انکشاف 
اجتماعــی و اقتصادی« می گردد کــه در مارچ 2008 به چاپ 

رسید. 
42. مساعدت حقوقی اتفاقاً به عنوان بخشی از پالن ملی 
عملیاتی 2009 – 2013 رسمی مبدل گردید که آن پالن به 
عنوان بخشی از استراتیژی انکشاف ملی نشر شد. یکی از اهداف 
مشخِص پالن ملی عملیاتی »تفکر در مورد گزینه ها و مصارف 
مودل های گوناگوِن ارائه مساعدت حقوقی و ترتیب سفارش ها 
برای نظام مساعدت حقوقی« بود. برای مطالعه بهتر پالیسی های 

اصالحی حاکمیت قانون، به منبع ذیل مراجعه نمایید:

ادامه در صفحه ۵۹
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نظر به این که شناســایی کرامت ذاتی و حقوِق 
یک ســان و جدایی ناپذیِر همه اعضای خانواده  
بشــری، اســاِس آزادی، عدالت و صلح جهانی 

است؛
نظر به این که اعماِل وحشــیانه  ای بر اثِر نادیده 
گرفتِن حقوِق بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته 
اســت که وجداِن بشــریت را به خشم آورده و 
دنیایی که در آن همه  انسان ها در بیان و عقیده 
آزاد و از ترِس فقر فارغ باشند، به عنواِن واالترین 

آرمان های عموِم مردم اعالن شده است؛
نظــر به این که حقوِق بشــر بایــد از حمایِت 
حکومِت قانونی برخوردار باشد، تا مجبور نشوند 
که به عنواِن آخرین عالج در برابِر ظلم و تعدی 

به عصیان برخیزند؛
نظر بر این که اهتمام به توسعه   روابِط دوستانه 

در میاِن ملت ها امری واجب است؛
نظر به این که مردِم ملل متحد در منشــورِ آن 
ایماِن خود را به حقوِق اساســی )بنیادی( بشر 
و به کرامت و ارزش انســان ها و به حقوِق برابِر 
مــردان و زنان اعالم کرده و بر آن شــده اند که 
برای نیل به پیشــرفت اجتماعی و پیشــرفت 

زندگی بهتر و آزادی گسترده تر اهتمام ورزند؛
نظر بــه این که دولت های عضو، به احتراِم ملِل 
متحد و رعایت جهانِی حقوِق بشر و آزادی های 
بنیادی با همکاری ســازماِن ملِل متحد، تعهد 

کرده اند؛
نظر بــه این که تفاهِم مشــترک درباره ی این 
حقوق و آزادی ها، به لحاِظ ایفای کامِل آن تعهد، 

کمال اهمیت را دارد؛
مجمع عمومی سازماِن ملِل متحد، این اعالمیه ی 
جهانی حقوِق بشر را، به  عنواِن معیارِ مشترکی 
برای همه   مردمان و همه   ملت ها اعالن می کند؛ 
تــا کلیه   افراد و تمامی نهادهای اجتماعی آن را 
همواره به خاطر داشــته باشند و از راه تعلیم و 
آمــوزش در ترویج و بزرگداشــت این حقوق و 
آزادی ها بکوشــند و با تدبیِر ملی و بین المللی، 
شناسایی و رعایت جهانی و واقعی آن ها را، هم 
در میاِن مردماِن کشورهای عضو و هم در میاِن 
مردماِن ســرزمین هایی که در قلمرو صالحیت 

آن ها قرار دارند، گام به گام تحقق بخشند.
۱.  تمامی انســان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی 

برابر دارند.
2. باید با تمامی انسان ها رفتاری یکسان داشت، 
مگــر آن که دلیلی برای رفتــار متفاوت وجود 

داشته باشد.
۳. تمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنیت 

را دارند.
۴.  برده داری ممنوع است.

۵.  هیچ کس نباید شکنجه شود.
۶.  قانون برای تمامی انسان ها صادق است و باید 

در مورد همه   آن ها اجرا شود.
۷.  قانون از همه انســان ها یک ســان حمایت 

می کند.
۸.  رجوع بــه دادگاه های عادل و رفتار منصفانه  

دادگاه حق همه انسان هاست.
۹.  بازداشت نامنصفانه و بی دلیل ممنوع است.

۱0.  برخورداری از محاکمه ی علنی، حق تمامی 
انسان هاست.

۱۱.  اصل بر بی گناهی تمامی انســان ها است، 
مگر آن که خالف آن ثابت شود.

۱2.  هیچ کس حق ندارد حوزه  خصوصی دیگران 
را مورد تعرض قرار دهد.

۱۳.  تمامی انسان ها حق دارند محل زندگی خود 
را تعیین کنند.

۱۴.  پناهندگی به کشوری دیگر، از حقوق مسلم 
انسان هاست.

۱۵.  تمامــی انســان ها از داشــتن حق ملیت 
برخوردارند.

۱۶.  تمامی انســان ها از حق ازدواج و تشــکیل 
خانواده برخوردارند.

۱۷.  حــق دارایی برای تمامی انســان ها برقرار 
است.

۱۸.  آزادی دین و باورها برای تمامی انســان ها 
خدشه ناپذیر است.

۱۹.  آزادی بیــان و عقایــد از حقــوق تمامی 
انسان هاست.

20.  آزادی اجتماعــات و تشــکل ها از حقوق 
انسان ها هستند.

2۱.  افراد حق برخورداری از دموکراسی و تعیین 
جمعی نوع حکومت را دارند.

22.  حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشــر 
است.

2۳.  هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد، 
شغلی داشته باشد.

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش چهارم

اعالمیه  جهانی حقوِق بشر
حمید حمیدی
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2۴.  استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی 
انسان هاست.

2۵.  تمامی انســان ها از حق داشــتن سرپناه و 
خوراک برخوردارند.

2۶.  همه می بایســت از تعلیم و تربیت ابتدایی 
عمومی و رایگان برخوردار باشند.

2۷.  حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی 
و هنری باید به رسمیت شناخته شود.

2۸.  هر انســان حق زندگی در جامعه ای آزاد و 
عادالنه را دارد.

2۹.  انسان ها در برابر یکدیگر مسئولند و باید از 
حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.

۳0. هیچ کــس حق ندارد با تفســیر مفاد این 
اعالمیه ، حقوق و آزادی های مذکور را از دیگران 

سلب کند.
از آنجایــی که مقدمه   اعالمیــه   جهانی حقوِق 
بشــر، به نقِش دولت ها، نهادهــای اجتماعی و 
افراِد جامعه، در صیانت و ترویِج حقوِق بشــر، 
برجســتگی ویژه ای داده اســت و بر مسئولیِت 
نهادهای اجتماعی تأکید کرده است، به توضیح 
مفاهیِم نهادهای اجتماعــی )جامعه   مدنی( و 

نهادهای ملی حقوق بشر می پردازیم.

جامعه   مدنی
جامعه   مدنی به مثابه اندیشــه و ایده، ریشه در 
فلسفه   سیاسی قرن هجدهم دارد، ولی به عنوان 
یک رویکرد سیاســی و اجتماعــی که در پی 
آزادی بیشتر و دموکراسی گسترده تر است، در 
طی سی سال رشد و تکامل یافت. در سال های 
۱۹۷0 بــرای اولین بار در امریــکای التین این 
گفتمان صحنه   سیاسی و روشنفکری را تسخیر 
کرد. فعالین سیاسی و روشفنکران آزادیخواه که 
در پی محدود ســاختن قدرت های دیکتاتوری 
در این کشورها و رشــد آزادی فردی و جمعی 
بیشــتر بودند، خواهان تشکیل جامعه ی مدنی 
شدند. در سال های ۱۹۸0 مفهوم جامعه   مدنی 
وارد گفتمان سیاسی کشور های اروپای شرقی، 
به ویژه )پولند( لهســتان، مجارستان و شوروی 
سابق شد. حرکت ها و جنبش های اعتراضی در 
این کشــورها که در یک چالش وسیع سیاسی 
اجتماعی در برابر قدرت دیکتاتوری دولت واقع 
شده بودند، با طرح جامعه   مدنی خواهان تشکیل 
اتحادیه های مستقل کار گری و صنفی و محدود 
ســاختن قدرت و نفوذ دولتی در تشــکل های 
خودگردان مردمی شدند. بدین ترتیب مفهوم و 
تشکیل جامعه   مدنی در کشورهای فوق عملی 
می شــود تا توافق های اساسی درباره   روش های 

مبارزه در آینده صورت پذیرد.
کاوش و جست وجو برای یافتن تعریف واحدی 
از جامعه ی مدنی کاری مشــکل و دشوار است. 
این دشــواری از آن جا ناشی می شود که عموماً 
به جای ارائه تعریفــی از جامعه   مدنی به عنوان 

یک مفهوم، به توضیح و تشــریح مصادیق آن 
می پردازند. مصادیقی کــه هیچ کدام به تمامی 
معنــی، نمی تواند معرف جامعه مدنی باشــد. 
مصادیق اشکال و نمودهایی اند که در بسترهای 
خاص تاریخی و فرهنگی شــان به وجود آمده و 

رشد کرده اند.
مثاًل هابز که از مدافعان پر شور جامعه   مدنی است 
و جامعه ی مدنــی را در تقابل با وضع طبیعی 
تعریف می کند، وجود دولت را بارزترین نشــانه   
موجودیت جامعه   مدنــی می داند. به نظر هابز، 
برای ورود انســان به مرحله   مدنی و موجودیت 
لویاتان، دولت مطلقه و اراده برتر است که بدون 
در نظرداشــت خواســت و اراده افراد، به تنظیم 
امور آن ها می پردازد. بی آن که در برابر کســی 

پاسخگویی داشته باشد.
هابز نماینده   دورانی است که جامعه   اروپا مرحله 
گذار از قرون وســطی را طی می کند. مرحله ای 
که ســلطنت ودیعه ای الهی محسوب می شود 
و حق الهی ســلطنت و قوانین آسمانی، مبانی 
را تشــکیل می دهد،  مشــروعیت حکومت ها 
بدون آن که انسان ها در تکوین دولت و تشکل 
حکومت و اراده ی سیاســی آن نقشــی داشته 
باشند. در مقابل هابز، روسو با آن که ستایشگر 
وضع طبیعی است، وضع مدنی را حالتی می داند 
که انسان ها ناگزیر از پذیرش آن اند، وضع مدنی 
را بر مبنای قــرارداد اجتماعی توصیف می کند 
و تأســیس دولت را مبتنی بر آن مشــروعیت 

می بخشد.
در هزاره   جدید تعاریف و مصادیقی که از جامعه   
مدنی ارائه می شود روی کرد تازه ا ی است که هابز 
یا روسو و معاصران شان، نمی توانستند تصوری 
از آن در تعریف امروزی داشــته باشند. جامعه   
مدنی، جامعه یا آن بخــش از روابط اجتماعی 
اســت که در آن مــردم جــدا از اراده  دولت و 
نهادهای حاکم سیاســی و مستقل از آنان، حق 
و امکان ســازماندهی سیاســی و اجتماعی و 
فرهنگی و اقتصادی خویش را داشــته باشند و 
به طور یک جانبــه و منفعالنه، مقهور و مغلوب 
اراده و عمل دولت نباشــند. از این نظر جامعه   
مدنی در تقابل با حکومت های توتالیتر، یکه تاز 
و مســتبد معنی می یابد. هم چون لویاتان هابز، 
به مثابه اراده برتر، در صدد گسترش اعمال تسلط 

خویش است. 
در این تعریف هیچ دولتی مظهر و نماینده   مطلق 
اراده ی مردم به حساب نمی آید و مردم تمامی 
اراده   خویــش را، یک جا و در بســت به دولت 
منتقل نمی ســازند، بلکه قسمتی از آن را برای 
خود حفظ می کنند تا از تمرکز قدرت جلوگیری 

کرده و آن را محدود سازند.
بدون شــک این تعریف نیــز نمی تواند آخرین 
تعریف از جامعه   مدنی باشد. به همین دلیل است 
که به هنگام تعریف از جامعه   مدنی، می بایست 

از مطلق گرایی بپرهیزیم )منظور پذیرش مبانی 
نسبیت فرهنگی نیســت( و مورد دیگر آن که، 
مصادیق جامعه   مدنی را بــا مراجعه به مفهوم 
جامعه   مدنی تعریف کنیم و نه بر عکس. در این 
صورت اســت که جامعه   مدنی مفهومی پویا و 
زنده و دینامیــک به  خود می گیرد و تحقق آن 
در جوامع گوناگون و بسترهای متنوع فرهنگی 
و اجتماعی با مشــکل مواجه نمی شود. انسان 
موجودی اســت در حال شــدن و تاریخ بشر، 
شــدن همین موجود اســت. اما انسان ها بنا بر 
عوامل و دالیل گوناگون در این مســیر طوالنی 
هرگز نتوانسته اند هم گام و هم آهنگ با یکدیگر 
مراحل تکامل و شــدن خویش را پشــت سر 
بگذارند. همین موضوع باعث شده که انسان ها 
چه در شناخت ضرورت های اساسی شان و چه 
در برآوردن آن نیازها و ضرورت ها از ظرفیت ها 
و توانمندی های مســاوی و یک سان برخوردار 

نباشند.
برای خالصــه   کالم، جامعه مدنی را می توان به 

صورت زیر بیان کرد:
شیوه   خاِص روابط ارزشی در تأمیِن حقوِق بشر، 
برمبنای دموکراسی و زیر چتِر حاکمیت قانون، 
میاِن دولت و گروه های اجتماعی، چون: خانواده، 
مؤسســات تجارتی، انجمن ها و مؤسســات و 
جنبش های غیردولتی را جامعه   مدنی می نامند. 
این شــیوه   روابط، در دوره هــای مختلِف تاریخ 
شــکل گرفته و در اوایِل قرِن بیســتم، چهره   
معاصرش را به نمایش گذاشته است. نهادهای 
جامعــه   مدنی، بیانگــر این روابط ارزشــی اند. 
نهادهای جامعه   مدنی، کانون های شهروندی اند 
که نقِش شــهروندان را در شــکل دهی دولت 
و ملــت، به منظورِ رســیدن بــه جامعه   مدنی 
)جامعه   دارای جوهر حقوق بشــری و استوار بر 
دموکراسی، که در نتیجه   مشارکت شهروند در 
حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاســی جامعه، 

تحقق می یابد( فعال می سازند.
ســازمان های اجتماعی، اتحادیه هــا، نهادهای 
غیردولتــی و گروه های صنفــی و تخصصی از 
مثال های خوب نهادهــای جامعه   مدنی اند. به 
 هر میزانی که نقِش نهادهــای جامعه ی مدنی 
فعال باشــند، به همان میزان، نقش شهروندان 
در مشارکت سیاسی فعال است. نهادهای جامعه   
مدنــی، در واقع، پل ارتباط میان شــهروندان و 
دولت به حساب می آیند و حقوق بشر را تأمین 
و تحقق می بخشــند. عناصر و نهادهای جامعه   
مدنی نقش برجســته ای در تأمین دموکراسی 
معاصر داشته و عنصری تعیین کننده برای گذاِر 
مسالمت آمیز از شیوه   توتالیتاریسم و دیکتاتوری 

به دموکراسی و حاکمیت قانون اند.
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ییگیت لر، باله لر توغری سی ده خشونت 

قیلیش؛ جنســی خشــونت قیلیــش، اوزنی 

اولدیرماغ، عیــال لرنی آزار بیریش، بولر همه 

ســی او موضوع لردن دور که امکانی باریچه 

و نېچه مرتبه، مطبوعات ده اوقیگن یا جامعه 

ده شاید اېشتکن بولسک.

اجتامعی علم لر نینــگ، نظراېگه لری و 

بیلیمدان لرنی کوپی ســی، عیــال لر و باله 

لرنی، اوی ده خشونت توغری سی ده اصلی 

قربــان بولگن کیشــی لــر بیله دی لــر و اما 

باشــقه موضوع که هېچ کیشی اون گه توجه 

اېتمه یدی؛ او یا شــوللوغ لرنی آزار بېریشــی 

دور.

کوپ تأســف بیلن اېتیش الزم دور که، یا 

شوللوغ لرنی آزار بېریش بو آخرگی نېچه دهه 

یا شوللوغ لرنی آزار بېریشی-

یاشوللوغ لرنی باق ماغ

مهرپرور-ترجمه عبدالحمید عاطف

ده، کوپ رواج تاپگن..

او تأثیرلــر کــه بو پدیده یا شــوللوغ لرنی 

ساغلیغی گه ســاله دی، کوپ یامن بوله آله 

دی؛ بو اوچون که بدنی و روانی قیین چّیلیک 

لردن تشقری؛ یا شــوللوغ لر اجتامعی ایش 

لری نی بوزســه. یا شوللوغ لرنی آزار بېرماغی 

نی مونده ی تعریف اېته آله میز:

»هــر اونــده ی ایش که بیلیــب یا بیلمی 

اونــده یا شــوللوغ عاطفی و جســمی لحاظ 

دن آزار بېریلســه و اون گه قره ملســه و اونی 

مالی نی قانون ســیز اېگللنســه و یا استثامر 

قیلینسه، بو ایش لر همه سی یاشوللوغ لرنی 

آزار بېریش دور.«

یا شوللوغ لرنی آزار بېریش نېّچه قسم بوله 

دی، او جمله دن: جسامنی آزاربېریش؛ مثل 

بدنی تنبیه، روانی خشــونت، حقیر قیلیش، 

ســوکیش، اونی اعتامد به نفســی نی آره دن 

یوقاتیش، رسزنش قیلیش و باشقه شونده ی 

ایش لر... اقتصادی خشــونت مثل یاشوللوغ 

لرنــی اقتصــادی جهــت دن قیینلتیریش و 

شون گه اوخشه گن اجتامعی خشونت مثل: 

اجتامعی منــزوی اېتیش و اونــی جامعه گه 

باریب باشــقه لــر )بیر لن گپرگنــی قویمس 

لیک( و شونده ی لر جسمی خشونت دور.

کوپ خشــونت که یاشــوللوغ لر اره سی 

ده بــار، یــا شــوللوغ لرنی روانــی جهت دن 

خشــونت قیلیش، که اولر بوندن عبارت دور: 

هردایــم آغزه کــی بی احرتام لیــک قیلیش، 

آزار بېریــش، قورقیتیــش، مالی و شــخصی 

منابع دن محروم قیلیش، معمول قورقیتیش 
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مثــال صورت ده: اونی ســېومس لیک، اونی 

پســند قیلمس لیک، ســوکیش، یا شــوللوغ 

نی معرکــه ده متســخر قیلیش، یا شــوللوغ 

نی باشــقه لربیلن اولتیرگنــی قویمس لیک، 

یاشــوللوغ نی جســمی، اجتامعــی و روانی 

رضورتی نی کوزده تومتس لیک، بو همه سی 

روانی خشونت ســه نه له دی، که یا شوللوغ 

نی روانی ســاغلیغی نی خطرگه ســاله دی و 

یا شــوللوغ لرنی منفی اوپکه لنامق ســببی 

بولــه دی، مثال صــورت ده: تیریک چیّلیک 

دن یــورک لــری قرانغــو بولیشــی، اوزی نی 

مالمت قیلیش، اوزی گه اعتامدی یوق لیگی 

و مثبــت قره مس یــوق لیگــی ناامیدلیگ و 

درمانده لیک احساســی، مردم دن قورقیش، 

گنــاه احســاس قیلیــش اوزینــی کیچیــک 

کورماغ، اوزنی یخشــی کورمس لیگ، نهایت 

ده ســبب بولــه دی که یا شــوللوغ اوزی نی 

اجتامعی تیریک چیّلیک دن اوزاغ توته دی.

جون کــه جســم و روان برابــر لیگی نی 

کــوزدن اوزاغ ده توته آمله یمیز و بیرته ســی 

نــی ســاغلیغی باشــقه ســی نی ســاغلیغی 

ســببی بوله دی؛ پس یاد اېتیلگن نرسه لرنی 

کوپیســی روانــی ناراحت لیک ســببی بوله 

دی، که نهایت ده جســمی کســل لیک لر یا 

شوللوغ بدنی ده تاپیله دی و اولرنی ساغلیغ 

لری نی خطــر گه ســاله دی. بیردلیل که یا 

شــوللوغ لرگه خشــونت تاپیلیش سببی بوله 

دی، اوقیــن چیّلیک لر دور کــه قری گنده، 

یا شــوللوغ لرگه تاپیله دی، قری لیک انسان 

بدنی نی اېزیلگن ســببی دن دور و او باعث 

بولــه دی که، جســمی کــوچ ده ناتوان لیک 

تاپیله دی، که گاهی باعث بوله دی یاشوللوغ 

ایشــله آمله ســه. او پیت که یا شــوللوغ اوز 

شــخصی رضورت لری مثل مکان گه باریش، 

اســتحامم و باشــقه ایش لری نی اوزی بجره 

آمله سه و بېچاره بولسه، الزم دور اون گه قره 

لســه و بو قره ملاغ و باق ماغ نی اوکیشی که 

بجره دی ممکن دور، اون گه قیین بولســه یا 

)اسرتس( کېلتیرسه، نتیجه ده یاشوللوغ نی 

آزاری باعثی بوله دی.

بعضــی آنه آته لر ارچند کــه باله لری نی 

کوپ ســیوه دی لر هم؛ لیکن اولرنی اوستی 

گه خشونت هم اېته دی لر. که بو حرکت کېله 

جک ده باله لرگه اُلگو بولیب قاله دی، که او 

باله اوزی هم آنه آته توغری ســی ده خشونت 

اېتــه دی، یا بعضی باله لر کوره دی لر که آته 

آنه لری، اوز آته آنه لری اوســتی گه خشونت 

اېته دی لر، شــاید شو باله لر آته آنه لری دن 

اورگه نیب اوز آنه آته لری نی یاشــوللوغ لیک 

پیتی ده اوستی لری گه خشونت اېتسه لر. او 

یوروش لرکه اونی ذریعه سی بیلن یا شوللوغ 

آزار لیک نی آلدینی توتیب بوله دی قویی ده 

گی لردن عبارت دور:

1- اوخانواده لرده که یا شــوللوغ بار و هم 

جامعه گه آگاه لیک بیریلسه که یا شوللوغ لر 

قری لیک ده نیمه نرســه لرگه محتاج دورلر و 

اولرگه اورگه تیلسه که یا شوللوغ لربیرله قنده 

ی یخشی برخورد قیلسه لر. 

2- کســل و بیــامر یــا شــوللوغ درمــان 

قیلینســه و اولرنی طبی و بهداشــتی نرســه 

لرگه احتیاج لری بولگن، نرســه او لرگه آماده 

قیلینسه.

3- اوز یــا شــوللوغ لرمتانــدن )اولــردن 

حامیت قیلیش انجمنی( توزلسه.

4- اوخانــواده لر که یا شــوللوغ لری بار؛ 

اولرگــه ایمنــی نکتــه لرنی رعایت قیلیشــی  

اورگه تیلسه.

5- یــا شــوللوغ لرنی، اعتامد بــه نفس و 

عــزت لری نی کوچه یتیریــش اوچون اولرنی 

هرروز لیــک ایش لری، فایــده لیک فعالیت 

لردن تولدیریلسه؛ معمول شکل ده، بیزینگ 

جامعــه میــزده، هــر اوی ده یا شــوللوغ نی 

بارلیگــی، خیــر و برکت، تجربــه، و دانالیک 

مفهــوم لری بیلــن بیرگه دور؛ شــو اوچون یا 

شــوللوغ بارلیگی هر اوی ده افتخار ســببی 

دور.

شــو اوچون بیز باید بــو فرهنگی گنجینه 

لرنی باقسگ و قویمه سگ کیشی یا شوللوغ 

لرنی آزار بېرســه. یا شوللوغ لرنی سقله شی، 

شیشــه نی ســقلی شــی دېــک دورکــه اگر 

قوییرسگ، ســینه دی و اگر اوستی گه کوپ 

فشار کېتیرسگ، هم سینه دی.

بیزنی بورچی میز دور که یا شوللوغ لرنی 

ُحرمت اېتسگ و اولرنی تیریک چیّلیک چراغ 

لری نی، کېله جک تیریــک چیلیگی میزنی 

چراغی قرار بېرسگ.

یاشــوللوغ )آته-آنه( گه قره شی آنچه مهم 

دور کــه قرآن کریم ده خــدا گه ایامن کېلیرت 

گن دن ســونگ، آته-آنه گه احســان قیلیش 

کېلتیریلگــن. آتــه آنه گــه احســان قیلیش 

شــول دور که: او لــرآزار و اذیت قیلینمســه، 

اولرنی ســقله شــی، اولرنی حرمــت قیلیش، 

اولرنی رسزنش قیلمســلیک، اولرنی مسخره 

قیلینمسه و یا شوللوغ لرگه هرخیل خشونت 

قیلیشی منع بولسه.
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ماشــوم پــه ژړا لــه کوټــې ووت، په خــاور کې 

کېناســت، خپلو لوڅو پښو ته يې وکتل، د ښۍ 

پښــې پر بټه چاودې ګوته يې، شــني غټ مچ 

ناست و. 

ماشوم پښــه وخوځوله، مچ په لښتي کې شنو، 

بويناکه  اوبو ته ورغی. 

 د ماشوم پر اوږه الس ولګېد، ور ويې کتل، چيغه 

يې کړه: 

_نه يې غواړم!

يوه ډنګره ښــځه يې تر څنګ کېناسته، د هلک 

رس يې پر خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله 

يې وويل:

_سمه ده زويه، زه به مو رسه جوړ کړم. 

 دواړه کوټې ته ننوتل، ښځې وويل: 

_هلی نو! ټول  بوټونه دلته راوړئ! 

يــودم چيغې شــوې، پــر زاړه صندوق ناســتې 

کوچينۍ نجلۍ په خټو لــړيل، غټ  خړ کرمچ  

بوټونه په خپل ټټر پورې ټينګ ونيول، تر هغې 

ور هاخوا يوه بل ډنګر کوچيني هلک هم  ژړل. 

ښځې وويل: 

_راځئ! له رسه به يې ووېشو!

نجلی دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ړومبی 

کــړ، نجلۍ يې تر مټ ونيولــه، درې رسه يې پر 

پالستيکي فرش کېنول. 

تر څه وخته له ژړا رسه د ماشومانو د پزو د کشېدو 

غږونه هم  اورېدل کېدل، بيا ټول غيل شول. 

ښځې په خټو لړلی  خړ کرمچ  له زاړه پالستيکي 

فرشه ور پورته کړ، ورو يې وويل: 

_جوړه يې چېرته  ده؟ 

ماشومانو په رسو سرتګو ورته کتل. 

ښځې وويل: 

_هوسۍ! بوټ راکړه. 

نجلۍ دواړه السونه شاته نيولې وو. 

ښځې الس ور وغځاوه او د نجلۍ له ګوتو يې په 

خټو لړلی غټ کرمچ  و ايست.

د نجلۍ شونډې وځړېدې، خو ويې نه ژړل. 

 ښځې ورو وويل: 

_ښه! کبريه! ستا کومه جوړه خوښه ده؟ 

ډنګر هلک په خټو لړلی خړ کرمچ  ور پورته کړل.

 د يونس له خولې چيغه راووته!

_والله که يې ســتا پالر رانه يويس. دا ما خوښ 

کړي دي. 

يودم پر ډنګر هلک ور پرېووت او د هغه مخ ته يې 

سوکان ونيول. ښځې دواړه رسه بېل کړل.

 ورو  يې وويل: 

_يونســه  زويه، پالر ته دې مه تېرېږه، له مړو څه 

غواړې!

يونس په غوسه وويل: 

_خو خړ کرمچ زما دي!

ډنګر هلک غريو واخيست. 

ښځې په بېړه وويل: 

_سمه ده کبريه، مه ژاړه. يوه چاره به پيدا کم. 

غلې شوه، ورو يې وويل: 

_ګوره يونســه، خړ کرمچ ستا تر پښو لوی دي،  

کبــري  ورور ته دي يې ورکــړه، بېګاه يې هم تبه 

وه، وبال لري. 

يونس په غوسه وويل: 

_خړ کرمچ يوه پينه لري، خو د تورو بوټونو له پينو 

وار نه کېږي، د هغــه بلې جوړې خو هي هم 

تيل نشته.  

نجلۍ خړو کرمچو ته الس ور وغځاوه، له اخ رسه 

يې چيغه کړه!

ښځې الس پورته کړ، يونس  دواړه السونه خپل 

مخ ته ونيول.

 ښځې چيغه کړه!

_څوک خپلې خور ته داسې چونډۍ ور لګوي!

بېرته غلې کېناسته. 

وړه نجلۍ ور مخته شوه، خپل رس يې د ښځې پر 

ځنګانه ولګاوه، په غريو کې يې وويل: 

_ادې! ماته نور بوټونه  راوړې!

ښــځې د هغې په بربو څڼو کې خپلې ډنګرې 

ګوتې تېرې کړې. يوه شــېبه غلــې وه،  بيا  ورو 

والړه شــوه، وره ته نږدې پرتــه زړه چادري يې پر 

رس سمه کړه، سوړ اسويلی يې وايست: 

_رسه ونه خوری، لږ ناوخته راځم. 

نجلۍ وويل: 

_څه کوې!

ښځه غريو واخيسته: 

په کورونو ګرځم، کېــدای يش چې يو څه نوي 

بوټ پيدا کړم. 

يونس  په خربه کې ور ولوېد: 

_نو ولې ناوخته راځې؟ 

_مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل، 

يــوې زړې ښــځې په پالســتيک کــې بيګانۍ 

وريجې راته واچولې، همــدا درې جوړې بوټونه 

يې هم راکړل، خو  بيا هامغو کورونو ته نه شــم 

ورتالی، نورې کوڅې به پسې غواړم. 

دا يې وويل او له کوټې ووته.

نجلۍ پسې غږ کړل: 

_ادې !  دا ځل  داسې بوټونه راوړه چې پينه ونه 

لري. 

)پای(

1392 ل کال، د سنبلې اوه ويشتمه 

بې پينې بوټونه
نصیراحمد احمدي


