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

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

4- اداره ماهنامه در تلخیص و ویرایش مقاله آزاد است.
5- مقاله ارسالی، بازگردانده نمی شود.
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کمپیوتــری )فاصله ها و نیم فاصله ها، عالیم  نگارشی/ســجاوندی و...(، رعایت شــود و متن با فرمت 

ورد)word( و هیچ گونه صفحه آرایی به نشانی اینترنتی ماهنامه فرساده شود.
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اول ذکر شود.
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توســعه حقوق بشر، در پرتو تالش های صورت گرفته و توجه به ارزش و کرامت انسانی 
هرروز قلمروهای وسیع تر و عوامل تأثیرگذار بیشتری را شامل می شود. حق برخورداري از 
سالمت، باالترین استانداردهاي حقوق بشري است که در اسناد مربوط به آن بر اهمیت آن 
تأکید ویژه شده است. زیرا سالمت فردي، به عنوان یکي از مهم ترین شاخصه هاي کرامت هر 
انسان محسوب مي شود. از این روي حق بر سالمتي به عنوان یکي از حقوق بنیادین بشري 

در نظام بین المللي حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. 
حق بر سالمت  جایگاه استواري در اسناد تقنینی و حقوق بشري و عرف بین المللي دارد 
و مي توان آن را در شمار اصول کلي پذیرفته شده نظام هاي حقوقي توسعه یافته دانست. به 
طور مشخص این حق در جامع ترین مفهوم خود در ماده  25  اعالمیه جهانی حقوق بشر، و 
ماده  ۱2  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است، 
 نیز در منشور سازمان صحی جهانی مصوب سال ۱946 بر آن تأکید شده است: »برخوردار 
شــدن از معیارهالی بلند صحی حق اساســی انسان بوده که بدون هر نوع تبعیض و امتیاز 
در خدمت هر یک از افراد بشــر قرار داده شود.« و در خصوص مسئولیت حکومت ها برای 
تأمین این حق منشور یاد شده تصریح می کند: »حکومت ها در برابر سالمتی مردم خویش 
مســئول اند که با اتخاذ تدابیر عمومی و اختصاصی آن را تأمین نمایند.« باید یادآور شد که 
حوزه هاي مربوط به سالمتي گوناگون است. در اسناد حقوق بشري بیشتر از سالمت جسمي 
و رواني و نیز از ســالمت معنوي و اجتماعي حمایت شــده است. چنانچه در قانون اساسی 
کشــور نیز، در ماده  52  به این حق تصریح شده است: »دولت وسایل وقایه و عالج امراض 
و تســهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می کند. دولت 
تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و 

حمایت می کند.«
 نخســت به نظر می رســد ابتدایی ترین مفهومی که از حق بر سالمتی در ذهن خطور 
می کند، فراهم ساختن و دسترسی به شرایط و امکانات برای مراقبت های بهداشتی و درمان 
اســت. بنابراین پذیرش حق بر ســالمتی ایجاب می کند که انســان حق دارد در محیط و 
جامعه ای ســالم و امن زندگی کند،  نیز دولت ها مسئول اند برای تحقق بهداشت و سالمت 
همگانی سیســتم بهداشتی برنامه ریزی شــده، مؤثر و یکپارچه را در سطح ملّی تأسیس 
کنند. باید یادآورشــد که دولت ها به طور کلي در ارتباط با تأمین و تضمین این حق داراي 
مســئولیت هاي معیني اند. روشن است هرچند دولت ها نمي توانند به طور کامل سالمتي و 
مطلوب بودن سالمتي افراد را تضمین کنند، اما دولت ها مي توانند شرایطي را فراهم آورند 
که در آن ســالمتي افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابي به سالمتي براي افراد ممکن 

شود.
موضوع مهم و بنیادی دیگر  در زمینه تأمین حق بر سالمت  ،  اصل عدم تبعیض و رعایت 
انصاف در دسترســی و توزیع مناســب و عادالنه امکانات و خدمات بهداشتی است. چون 
اصل منع تبعیض )تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی، سمتی و...(، از اصول بنیادین در نظام 
بین المللی حقوق بشر است که بر آن تأکید رفته است. افزون بر آن دولت ها برای برخی افراد 
و گروه های مستحق، رفتار ترجیحی را در نظر داشته باشند و به نیازهای آن ها به گونه خاص 
 توجه کنند. این افراد و گروه ها شامل زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و سال خوردگان اند. 
با در نظرداشت آنچه یادآوری شد،  نیز با توجه به تالش هایی که در زمینه ارتقاء خدمات 
برای برخورداری از ســالمتی و خدمات درمانی در کشــور صورت گرفته است، متأسفانه 
هنوز موضوع حق بر ســالمتی و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در کشور یکی از 
چالش های اساسی به منظور تأمین حق بشری و تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی مندرج 
در قانون اساســی کشور، عمل به تعهدهای حقوق بشری افغانستان نسبت به مفاد اعالمیه 
جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های پذیرفته شده مربوط به آن می باشد. چنان که افزون بر 
واقعیت های عینی جامعه مبنی بر وجود چالش ها در عرصه تأمین حق بر سالمت  در جامعه، 
گزارش اخیر صندوق حمایت از کودکان ســازمان ملل متحد )یونیســف(، افغانستان را در 
شمار کشورهای قرار داده است که دارای بیشترین میزان مرگ و میر نوزادان در جهان است. 
به بهانــه روز جهانی کمک به جذامیان و روزجهانی مبارزه با بیماری ســرطان تأکید 
می شود که برای تأمین حقوق بشری افراد، به خصوص در حوزه حق بر سالمت ، تالش های 
جدی و همگانی، به ویژه از سوی دولت و نهادهای ذی ربط را برای رفع این چالش ها و تأمین 

حق بشری افراد می طلبد. 

مدیر مسئول

حق 
بر سالمت  

و حقوق بشر
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د برش حقونه، د تررسه شــويو هڅو په رڼا کې او انســاين ارزښت او کرامت ته په پام رسه هره ورځ پراخيږي 

او نور اغېزمنوونکي عوامل پکې زياتيږي. د روغتيا له لوړو معيارونو څخه د برخه منېدو حق د برش يو حق دی، 

چې په حقوق برشي اســنادو کې يې پر اهميت ځانګړی تاکيد شــوی دی. ځکه، فردي روغتيا د هر انسان د 

کرامت له تر ټولو مهمو ځانګړنو څخه شمېرل کيږي. د همدې له مخې د روغتيا حق د برش د بنسټي حقونو 

څخه د برش حقونو په بني املليل نظام کې په رسميت پېژندل شوی.

د روغتيا حق په تقنيني او حقوق برشي اسنادو او بني املليل عرف کې ځانګړی ځای لري او کوالی شو 

هغه د پرمختلليو حقوقي نظامونو په منل شــويو کيل اصولو کې وشــمريو. په مشخص ډول دا حق  په جامع 

مفهــوم کې د برش حقونو د نړيوالــې اعالميې په 25مه ماده او د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو په بني 

املليل ميثاق کې ووينو، همدا راز د نړيوال روغتيايي سازمان په منشور کې، چې په 1946 کال کې تصويب 

شوی، تاکيد پرې شوی دی: »له لوړو روغتيايي معيارونو څخه برخه منېدل د انسان اسايس حق دی چې له 

هــر ډول تبعيــض او امتياز پرته د برش د هر فرد په خدمت کــې ورکړل يش.« او په ځانګړي ډول د دې حق د 

تامني لپاره په ياد منشور کې د حکومتونو مسئوليتونه په رصاحت رسه راغيل دي: »حکومتونه د خپلو خلکو د 

روغتيا پر وړاندې مسئول دي چې د عمومي او ځانګړو تصميمونو په نيولو رسه هغه تامني کړي.« بايد يادونه 

وکړو چې د روغتيا اړوند حوزې بېالبېلې دي. په حقوق برشي اســنادو کې زيات د جســمي او رواين روغتيا او 

همدا راز د معنوي او اجتامعي ســالمتيا مالتړ شــوی دی. لکه څنګه چې د هيواد د اسايس قانون په 52مه 

ماده کې هم دا حق ترصيح شــوی دی: »دولت د افغانســتان د ټولو اتباعو لپاره د ناروغيو د مخنيوي او د وړيا 

عالج وسيلې او روغتيايي اسانتياوې د قانون له حکمونو رسه سم تامينوي.

دولت له قانون رسه سم د خصويص طبي خدمتونو او روغتيايي مرکزونو جوړول او پراختيا هڅوي او مالتړ 

يې کوي.«

هغــه لومړنی مفهوم چې د روغتيا له حق څخه په ذهن کې راګرځي، د درملنې او روغتيا ســاتنې لپاره د 

رشايطو او امکاناتو درلودل دي. ځکه خو د روغتيا د حق منل ايجابوي چې انسان حق لري په سامله او امن 

ټولنه او چاپېريال کې ژوند وکړي، همدارنګه دولتونه مسئول دي چې د ټولو د روغتيا او سالمتيا لپاره په ميل 

کچه طرحه شوی، اغېزمن او متحد روغتيايي سيستم تاسيس کړي. بايد يادونه وکړو چې دولتونه په کيل توګه 

د دې حق د تامني او تضمني اړوند ټاکيل مسئوليتونه لري. ښکاره ده چې دولتونه نيش کوالی په پوره توګه 

د افرادو روغتيا او د مناسبې روغتيا شتون تضمني کړي، خو دولتونه کوالی يش داسې رشايط برابر کړي چې 

په هغې کې د افرادو د روغتيا مالتړ ويش او د افرادو لپاره روغتيا ته الرسسی ممکن وي.

د روغتيا حق د تامني په برخه کې بله مهمه او بنسټي موضوع، د امکاناتو او روغتيايي خدمتونو په الرسيس 

او مناسب او عادالنه ويش کې د تبعيض نشتوالی او د انصاف رعايتول دي. ځکه د تبعيض د مخنيوي اصل 

)جنسيتي، نژادي، قومي او سمتي... تبعيض(، د برش حقونو په بني املليل نظام کې له بنسټي اصولو څخه 

دی، چې تاکيد پرې شوی. رسبريه پر دې دولتونه دې د ځينو مستحقو افرادو او ډلو لپاره ترجيحي چلند په 

نظر کې ولري او د هغوی اړتياوو ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي، چې دا افراد او ډلې ښځې، ماشومان، معلولني 

او عمر خوړيل دي.

پورته يادونې ته په پام رسه، همدا راز هغو هڅو ته په پام رسه چې له روغتيا څخه د برخه منېدو او د تداوۍ 

په برخه کې په هيواد کې تررسه شوې دي، له بده مرغه ال هم په هيواد کې د روغتيا د حق موضوع او روغتيايي 

او د تداوۍ خدمتونو ته الرسسی د برشي حق د تامني او د هيواد په اسايس قانون کې د درج شويو هيوادنيو 

حقونو د تحقق، همدا راز د برش حقونو د نړيوالې اعالميې او د هغې اړوند منل شويو کنوانسيونونو د مفادو پر 

وړاندې د افغانســتان د ژمنو د پوره کولو په برخه کې، يو له بنســټي ننګونو څخه ده. همدا رنګه په ټولنه کې 

د روغتيا حق د تامني به برخه کې له عيني واقعيتونو ور هاخوا، د ملګرو ملتونو ســازمان د ماشــومانو د مالتړ 

صندوق )يونيسف( وروستي رپوټ افغانستان د هغو هيوادونو په کتار کې راوستی چې په نړۍ کې تر ټلو ډېر 

نوي زيږيديل ماشومان پکې مري.

له جذاميانو رسه د مرستې د نړيوالې ورځې او له رسطان ناروغۍ رسه د مبارزې د نړيوالې ورځې په پلمه 

تاکيد کيږي، چې د افرادو د برشي حقونو لپاره، په ځانګړي ډول د روغتيا د حق په برخه کې، په ځانګړي ډول 

د دولت او اړوندو بنســټونو له خوا، د دې ننګونو د له منځه وړلو او د افرادو د برشي حق د تامني لپاره جدي 

او ټوليزې هڅې پکار دي.

مسؤول مدیر

روغتيا 
د برش 
حق
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څوارلــس کالــه وړانــدې د طالبانــو لــه 

د  کــې  کال   13۸2 پــه  وروســته  پرځېــدو 

اســايس قانون د لويې جرګې لــه خوا، نوی 

اســايس قانون تصويب شــو، چــې د قانون 

پوهانو په باور د ســيمې په کچه يو پرمختللی 

قانــون دی او د اوســني نظــام تــر ټولو لويه 

الســته بلل کيــږي؛ خو له همغــه پيل څخه 

په پرله پســې توګه د اســايس قانون نقض او 

د اســايس قانــون د پــيل کولــو او د نقض د 

مخنيوي لپاره د الزمو اقداماتو نه تررسه کولو 

او د قانون د تطبيــق څارونکو او پيل کوونکو 

ادارو د کمــزورۍ او کمکارۍ لــه امله ال هم 

د اســايس قانون د تطبيق هيلې مړاوې دي.

د حکومــت لوړپوړي چارواکــي هم مني 

چــې اســايس قانــون پــه پــراخ ډول نقض 

کيږي، د جمهوري رياســت دويم مرســتيال 

قانــون پــوه رسور دانش د اســايس قانون د 

اونــۍ ملانځلــو په مناســبت په خپــل پيغام 

کې وييل چې اســايس قانــون د ټولو له خوا 

نقض شــوی او نقض کيږي، خو زياتوي چې 

تر اوســه د اســايس قانون پر اساســاتو عمل 

شوی دی او نظام د اســايس قانون له مخې 

د قــواوو لــه تفکيــک رسه ســم اداره کيږي.

د ښــاغيل دانــش په باور اســايس قانون 

د اسايس قانون
 نقض، لويه ننګونه
نرصت الهام

د ځانګړو اشــخاصو يــا ادارو له خــوا نه دی 

نقــض شــوی، بلکې ټــول يې پــه نقض کې 

رشيــک دي: لــه دولتــي چارواکو تــر عادي 

وګــړو، له خصويص ادارو تر دولتي ادارو ټول 

د اســايس قانــون پــه نقض کــې الس لري.

ښــاغلی دانــش تاريخــي تبعيــض اميزه 

جوړښــت، د ســيايس بهريونو د ګټــو ټکر، د 

ســيمې د هيوادونو لــه خوا د بحــران تداوم 

او مديريــت، تروريــزم، د ګټو پر بنســټ جوړ 

فرهنــګ، د زورواکــو زور تــه مايلــه اداره، د 

نشــه يي توکــو مافيــا او د هيــواد پــه اداره 

کې پراخ فســاد د اســايس قانون د نقض تر 

ټولــو مهــم الملونه يــادوي او زياتــوي، چې 

دې الملونــو هــم خلــک او هــم پر اســايس 

قانــون مبتنــي بهريونــه ولجــه کــړي دي.

نومــوړی همــدا راز وايــي، چــې د دې 

د  لپــاره  تطبيــق  د  قانــون  د  څنــګ  تــر 

او  نشــتوالی  امکاناتــو  او  ظرفيــت  کايف 

تاريخــي فقــر هــم بايــد ناليدلی و نــه ګڼو.

ښــاغلی دانــش د حــل الرې پــه توګه د 

اسايس قانون د نقضوونکو الملونو د له منځه 

وړلو لپــاره پر ګــډې مبارزې تاکيــد کوي او 

زياتــوي: ډېرې هغه غوښــتنې چــې نن ورځ 

پــه بېالبېلو ډولو او د قومــي، مذهبي، ژبنيو 

او ســمتي درزونــو د رامنځته کولــو په موخه 

مطــرح کيږي، پر اســايس قانون د متســک 

او اســايس قانــون ته د يو ګــډ او ميل ميثاق 

په توګــه پــه درنــاوي رسه هواريــدای يش.

د ښــاغيل دانــش په باور قانــون مننه، د 

قانــون مننــې فرهنګ او د هيواد د اســايس 

قانــون پر موادو متســک له ســيايس بحران 

او بــې ثباتــۍ څخه د وتلو يواځنــۍ الره ده: 

زموږ لــه نظره په هيــواد کې موجــود بحران 

يــا د هيواد لــه پولو بهــر مديريــت کيږي او 

غځــول کيږي او يا په هيــواد کې د ننه د ډلو 

او افرادو تر قانون پورتــه چلندونه د بحران د 

اوږدېــدو المل کيږي. له دې وضعيت څخه د 



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم

شماره یازدهم
دلو 1396

وتلو يواځنۍ الره پر اســايس قانون متســک 

او د اســايس قانــون د الزاماتــو درناوی دی.

په وروســتيو کې د پــژواک خربي اژانس 

او د حقــوق دانانــو د شــبکې له خــوا په تر 

رسه شــوي ګــډه څېړنه کې ادعا شــوې چې 

پــه تېرو 14 کلونــو کې د اســايس قانون له 

162 مادو څخه 94 مادې نقض شــوې دي، 

چــې 5۸ فیصده د اســايس قانــون د موادو 

نقض ښــيي، په ياده څېړنه کــې راغيل چې 

د اســايس قانون د دويم فصل لــه 3۸ مادو 

څخه چې د هيوادوالو د حقونو په اړه دي 32 

مادې يې نقض شــوي دي. د يــادې څېړنې 

پر بنســټ جمهــور رئيس او مرســتياالن يې 

هم له د هغو کســانو له ډلې دي چې د خپلو 

واکونو اړوند پينځه مادې يې نقض کړې دي.

همــدا راز پــه دې څېړنــه کــې د مــيل 

وحــدت حکومت جوړېدل پخپله د اســايس 

قانون خالف بلل شــوي، د يــادې څېړنې په 

حوالــه د اجرائيه رياســت رامنځتــه کول، د 

پارملاين ټاکنو نه تــررسه کېدل او د پارملان 

د کار مــوده غځــول هغــه غــټ مــوارد دي 

چــې د حکومــت له خــوا نقض شــوي دي.

د افغانســتان د حقوقدانانــو د انجمــن 

رئيس اجمــل هوډمن وايي، چې د اســايس 

قانون د نقض موارد زيات دي، نوموړی وايي: 

کله چې وليس جرګه د قانون خالف دوه کاله 

خپل کار غځوي په دې معنا ده چې اسايس 

قانون نقض شوی او هغه قوانني چې د وليس 

جرګې او مرشانو جرګې له خوا تصويب شوي 

دي هم له حقوقي اړخــه مرشوعيت نه لري.

خو د جمهوري رياســت مرستيال ښاغلی 

او  شــبکې  د  حقوقدانانــو  د  دانــش،  رسور 

پــژواک خــربي اژانــس څېړنې ته په اشــاره 

پــه تېــر کې هــم د اســايس قانون پــه اړه د 

ورتــه څېړنــو د ســتاينې او مننې تــر څنګ 

وايــي، چې دوی د اســايس قانــون د نقض 

پــه اړه په ځينو ځايونو کــې مبالغه کړې ده.

ښاغيل دانش د اسايس قانون د اونۍ په 

مناسبت د اسايس قانون د څارنې د خپلواک 

کميســيون له خوا په جوړه شــوې غونډه کې 

وويل، د اسايس قانون نقض په دې معنا دی 

چــې دولت يا هم افراد او ځينې ډلې د خپل 

قدرت د ساتنې او يا هم سيايس او اقتصادي 

ګټو لپاره د اســايس قانون احکام په قصدي 

ډول ناليــديل وګڼــي او نقض يــې کړي او يا 

داسې اعامل تررسه کړي چې  اسايس قانون 

رسه په ټکر کې وي. خو ښاغلی دانش د قانون 

په پيل کولو کې د حکومــت ناتواين، اړتيا او 

مجبوري د اســايس قانون لــه قصدي نقض 

رسه يو ډول نه ګڼي او زياتوي: داســې موارد 

هم شــته چې حکومت او يا هر بل بنســټ د 

دولت له توان څخه پورته ستونزو د موجوديت 

له امله نه دی توانېدلی، چې اســايس قانون 

په سمه توګه پلی کړي، لکه پر وخت د ټاکنو 

تررسه کول يا د ولســواليو او شارواليو ټاکنې.

ښــاغيل دانش همدا راز د دوو انتخابايت 

ټيمونــو تــر منــځ توافــق او د مــيل وحدت 

حکومت ته په اشــاري وويل، چې ځينې دغه 

توافق له اســايس قانون څخــه پورته ګڼي او 

يا هــم د دې موافقتنامې پــه موجوديت کې 

ســايس قانون ته مراجعه الزمــه نه ګڼي، خو 

حقيقــت دا دی چــې د حقوقو پــه برخه کې 

ټول د نظر خاوندان پــر دې پوهيږي چې نه 

د اســايس قانون نقض، نه د اسايس قانون د 

ځينــو موادو نه پيل کېدل او نه هم ســيايس 

توافــق د اســايس قانون اعتبــار کموي او دا 

هيڅ يو هم د اســايس قانون د لغوې، تعليق 

او يــا هــم بې اعتبــاره کېــدو معنا نــه لري.

نومــوړی زياتــوي: په هــر هيــواد کې د 

هــر قانون د پــيل کولو په برخــه کې ممکن 

ســتونزې وي او خنډونــه رامنځتــه يش، خو 

دا پــه دې معنــا نه ده چــې د قانون اصل په 

پــوره توګــه لغوه يش، لکــه د مالياتــو قانون 

يــا د ټاکنــو قانون يا مدين قانــون او يا هم د 

ترافيکــو قانون او نور، چې امکان لري احکام 

يې نقــض يش او يا پيل نه يش، خو هيڅکله 

د قانون اصل خپل اعتبار له السه نه ورکوي.

پــه رســنيو  راز  دانــش همــدا  ښــاغلی 

د  نظــر  د  او  کارپوهانــو  د  کــې  غونــډو  او 

خاوندانــو پــه نوم پــر ځينو اشــخاصو نيوکه 

وکــړه، چــې د اســايس قانــون د نقــض له 

امله قانون بــې اعتباره او بې ارزښــته ګڼي. 

ښــاغلی دانــش دا ډول چلنــد عوامانه، غري 

مســئوالنه او قانــون ته ســپکاوی ګڼي، چې 

کــوالی يش ګــډوډۍ تــه الره هــواره کړي.

په يــادو مراســمو کــې د ولــيس جرګې 

رئيــس عبدالــرووف ابراهيمــي هــم خربې 

وکــړې، نومــوړي د قانون پــر حاکميت او له 

قانونه تېښــتې رسه پر مبــارزې تاکيد وکړ او 

د قانــون پــيل کول يــې لويه ســتونزه وبلله.

پــه يــاده ملانځغونډه کــې همــدا راز د 

مرشانــو جرګــې لومړي مرســتيال ښــاغيل 

علــم ايزديــار هم خــربې وکــړې او زياته يې 

کــړه چــې پــه هيــواد کــې ځينــې وخت د 

اســايس قانــون احــکام او د خلکو اســايس 

حقونــه د حکومــت له خوا نقض شــوي دي. 

نومــوړي وويل چې په زنبــق څلورالري کې د 

دادغوښــتنې الريون ځپل يــې يوه بېلګه ده. 

ښــاغيل ايزديار وړاندې وويــل چې حکومت 

او د قانــون پــيل کوونکــي بايــد د اعرتاض، 

انتقــاد او وړانديــز د اورېدلو شــهامت ولري.

په يادو مراسمو کې همدا راز لوی څارنوال 

ښــاغيل فريد حميدي هم وينا وکړه، نوموړي 

د بيان آزادۍ د حق خوندي کول د اســايس 

قانــون تر ټولو مهم امتيــاز ياد کړ او زياته يې 

کړه، چې له ښه مرغه د افغانستان په زندانونو 

کې هيڅ ســيايس زندان نشته او هيڅوک مو 

د فکــر او بيان له امله نــه دي بنديان کړي.

همــدا راز د افغانســتان د بــرش حقونو د 

خپلواک کميســيون رئيس آغلې ډاکټر سيام 

ســمر هم په اســايس قانــون کــې د حقوق 

برشي ارزښتونو او هيوادنيو حقونو تسجيل يو 

امتياز ياد کړ او د اسايس قانون د نقض دليل 

يې له اســايس قانون څخــه د خلکو ناخربي 

يــاده کــړه او د اســايس قانــون د احکامــو 

تطبيق يې د هر هيوادوال مســئوليت وباله.

د يادونــې وړ ده، چــې د اســايس قانون 

اونۍ هر کال د مرغومي مياشــتې له 14مې 

نېټــې څخه د يوې اونۍ لپــاره په ټول هيواد 

کــې ملانځــل کيږي، چــې ســږ کال هم په 

بېالبېلــو دولتــي ادارو، وزارتونــو او واليتونــو 

کــې پــه خــورا ولولــو رسه وملانځــل شــوه.

ښاغلی رسور دانش، د 
حقوقدانانو د شبکې او 

پژواک خربي اژانس څېړنې 
ته په اشاره په تېر کې هم د 

اسايس قانون په اړه 
د ورته څېړنو د ستاينې 
او مننې تر څنګ وايي، 
چې دوی د اسايس قانون 
د نقض په اړه په ځينو 
ځايونو کې مبالغه کړې ده.
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متین )نام مســتعار( یکی از اخراج شدگان 
آلمان هنگام گفتگو با گزارشگر مجله کمیسیون 
مســتقل حقوق بشر افغانســتان، اشک هایش 
ســرازیر می شــود و می گوید: »خیلی درد دل 
دارم. با کی بگویم؟« او همواره این ســوال ها را 
مطرح می کرد: »چرا بــا افغان ها این گونه رفتار 
می شــود؟ چرا ما اخراج می شویم ولی ایرانی ها 
و پاکستانی ها اخراج نمی شوند؟ چرا همیشه ما 

بدبخت می شویم؟«
این شــهروند افغانســتان که 2۱ ســاله و 
باشنده اصلی والیت کابل است، در سال 2۰۱۰ 
زادگاهش را برای رسیدن به »بهشت زندگی« به 
قصد اروپا ترک کرد. با رسیدن به آلمان، متین 
فکر می کرد به بزرگ ترین آرزویش رسیده است 
و در کشوری زندگی می کند که از فقر، جنگ، 
کشــتار و حمالت انتحاری خبری نیست. این 
جوان افغان در مدت ســه ســالی که در آلمان 
زندگی کرد، صاحب کار شــد و درامد خوبی به 

دست   آورد. 
زندگی در »بهشــت امن« برای این جوان 
افغــان بســیار زود به پایان رســید. در یکی از 
روزها که متین مصروف کار بود، پولیس آلمان 
وارد محل کارش شــد و پس از بستن دست ها 
و پاهایــش او را به زندان انتقــال دادند. متین 
می گوید، در جریان بازداشت و اخراج به کرامت 
انسانی او احترام گذاشته نشده است: »پاهای ما 
بسته دست ما بسته ولچک در دست ها و پاهای 
ما. گناه ما چیست؟ چرا به حق ما اینگونه جفا 

می کنند؟«
اما گزارش هایی که توسط رسانه های آلمانی 
به نشــر رســیده حاکی از آن است که تنها آن 
عده از پناهجویان از آلمان  اخراج می شوند که 
هویت شــان را پنهان کننــد. دوم، آن هایی که 
جرمی را مرتکب شوند و ســومافرادی که از از 
نظر نهادهای امنیتی آلمان برای امنیت آن کشور 

خطرناک باشند ۱.
به باور متین، مقصر اصلــی اخراج او دولت 
افغانســتان اســت؛ زیرا تنها دولت افغانستان 
توافقنامه ای را با آلمان امضا کرد که براساس آن 
آلمان دست به اخراج پناهجویان افغان زد: »گناه 
ما چیست؟ این که ما جنگ داریم؟ ما زیاد یتیم 
داریم یا پاکستان؟ ما زیاد جنگ داریم یا ایران؟ 
چرا بازهم من دیپورت می شوم ولی دیگران قبول 
می شوند و از حق و حقوق شان دفاع می شود. چرا 

با من و هموطنان من خیانت می شود؟«

نقض حقوق بشری اخراج شدگان 
یافته های کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان نشان می دهد که چندین حق بشری 
پناهجویان افغان در جریان ســفر به کشورهای 
اروپایی، هنگام بازداشت، اخراج و پس از اخراج 
نقض شده است. این گزارش بیشتر بر وضعیت 
حقوق بشــری اخراج شــدگان پس از اخراج از 
آلمان تمرکز کرده است. یافته های گزارش نشان 
می دهند که حقوق بشری اخراج شدگان مانند 

رؤیاهای بربادرفته
نقض حقوق بشری 
پناهجویان اخراج شده از آلمان
حسین سیرت

حق کرامت انسانی، حق تابعیت، حق کار و حق 
مسکن نقض شده  است. 

براســاس کنوانســیون مربــوط بــه امور 
پناهندگان، کشــورهای متعاهد یا کشورهایی 
که این کنوانسیون را پذیرفته اند باید زمینه حق 
تابعیت را برای پناهجویان فراهم کنند. این حق 
تنها در صورتی از پناهجویان گرفته می شود که 
آنان بــرای »حفظ امنیت ملی و نظم عمومی« 

کشور میزبان خطرناک باشند. 
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مــاده ۳2 کنوانســیون مربــوط بــه امور 
پناهندگان در رابطه به اخراج پناهجویان چنین 
توضیح داده است: »اخراج یک پناهنده فقط به 
موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق 
موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مذبور 
باید اجازه داده شــود که برای رفع اتهام از خود 
مدرکی ارائه دهد، تقاضای اســتیناف کند و به 
مقامات صالحیت دار یا شخص یا اشخاصی که 
مقامات صالحیت دار تعییــن کرده اند، مراجعه 
کند. مگر این کــه این امر به دالیل امنیت ملی 

میسر نباشد.«
بند ســوم این ماده توضیح داده اســت که 
دولت متعاهــد به چنین پناهنــده ای فرصت 
مناسب خواهد داد تا در این مدت بتواند از طریق 
قانون، مجوز ورود به کشــور دیگری را تحصیل 
کند. در این بند آمده است که دولت های متعاهد 
می تواننــد در مدت مزبور اقدامات داخلی را که 

الزم تشخیص دهند، به عمل آورند.
ماده ۳۳ کنوانســیون توضیح داده است که 
هیچ کشــور متعاهد این کنوانسیون نمی تواند 
پناهجویانی را که در معــرض خطر قرار دارند، 
به کشــور اصلی شــان برگردانــد: »هیچ یک از 
دول متعاهــد به هیــچ نحو پناهنــده ای را به 
سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به 
نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی 
به خصوص با دارا بودن عقاید سیاســی، زندگی 
یا آزادی او در معرض تهدید واقع شــود تبعید 

نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید....«
تنها اســتثنایی کــه در رابطه بــه اخراج 
پناهجویان در کنوانسیون ذکر شده، خطرناک 
بودن آن ها است چنانچه در بند دوم همین ماده 
آمده است: »اما پناهنده ای که طبق دالیل کافی 
وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر 
می برد، خطرناک بوده یا طبق رأی قطعی دادگاه 
محکوم به ارتکاب جرم یا جنایات مهمی شده و 
مضر به حال کشور تشخیص داده شود، نمی تواند 
دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را 

بکند.«
حداقل یک تن از اخراج شدگان گفته است 
که تاهنوز نمی داند به چه دلیلی از آلمان اخراج 
شــده است. براســاس گزارش هایی که به نشر 
رسیده، دولت آلمان به سه دلیل پناهجویان را 
اخراج می کند. اول پناهجویانی که برای امنیت 
خطرناک ثابت شده باشند، دوم پناهجویانی که 
جرمی را مرتکب شده  باشند و سوم پناهجویانی 
که از دادن معلومات در مورد هویت شــان انکار 
کرده باشند. از جمله اخراج شدگان یک تن آن ها 
گفت که به دلیل جنگ با یک افغان دیگر زندانی 

و سپس اخراج شده است. 

اصل عدم تبعیض 
افغان های اخراج شده از آلمان می گویند که 

پناهجویان سوری و عراقی بیشتر مورد حمایت 
قرار می گیرند و از حقوق و امتیازاتی بیشــتری 
برخوردار می شوند در حالی که پناهجویان افغان 
اکثراً مــورد بی توجهی قرار می گیرند و توجهی 

کمتری به آن ها صورت می گیرد. 
این در حالی اســت که براساس ماده سوم 
کنوانســیون مربوط به پناهندگان کشــورهای 
میزبــان نباید در پذیرش و قبولی درخواســت 
پناهندگی پناهجویان تبعیض روا بدارد. چنانچه 
در ماده ســوم این کنوانســیون آمده اســت: 
»دولت های متعاهد مقررات این کنوانسیون را 
بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین 

اصلی در باره مهاجرین اجرا خواهند نمود.« 

محروم از حق کار
حق کار و اشــتغال یک حق بشــری است 
که در اســناد ملی و بین المللی تسجیل یافته 
است. دولت ها مکلفند تا برای شهروندان زمینه 
کار مناســب را فراهم نماید. این در حالیســت 
که اخراج شده ها در گفتگو با مجله کمیسیون 
گفتند که در آلمان به آن ها گفته شد که دولت 

اینجادیوانهمیشوم
نامم حسیب سیالب است و در سال ۲۰۱۱ افغانستان را به قصد اروپا ترک کردم. 
پس از دشواری های فروان به آلمان رسیدم و هفت سال را در آن کشور سپری کردم 
اما در ســال ۲۰۱۸ از آلمان اخراج شدم و توســط هواپیما مرا به میدان هوایی کابل 

دیپورت کردند. 
آن ها به من گفتند که رییس جمهور شــما محمد اشــرف غنی آمد با اتحادیه اروپا 
نشست کرد و گفت، جوانانی را که کیس های شان که رد می شوند، بفرستید تا به وطن 

خود خدمت  و وطن خود را آباد کنند. به همین دلیل ما را اخراج کردند.
لت و کوب نشــدم اما بیشتر از لت و کوب، آزار دیدم. من شش سال آلمان بودم در 

شش سال اجازه کار نداشتم و در شهر دیگری هم نمی توانستم سفر کنم.
آلمانی ها ۵۰ دالر در میدان هوایی کابل به من دادند گفتند که از کابل تاخانه این را 
خرج راه کن. دیگر هیچ کسی به من کمک نکرده است. در آنجا برای ما گفته بودند که 
دولت برای تان خانه می دهد، برای تان کار می دهد ولی حاال که در افغانســتان آمده ام 

هیچ کسی نیست که به من کمک کند.
این جا ]افغانســتان[ هیچ کاری نیســت. نه پول اســت نه کار است. فقط همان قدر 
می شــود کــه می خوریم نه زنده ایم و نــه مرده، صبح از خــواب می خیزم و در کنج 
چوب فروشــی که نزدیک خانه است، ایســتاد می شوم. هیچ کسی نیست که همراهش 
قصه کنم تا اعصابم آرام شود. می خواهیم در باره کار، در باره زندگی در باره مشکالت 

وطن قصه کنم اما کسی نیست با کی بگویم درد دل هایم را؟
بعضــی وقت ها فکر می کنم کجا بروم و چــه کار کنم. از این ترس دارم که روزی 
زیر پل سوخته بروم اینجا که چاره دیگری هم نیست. اگر وضعیت این گونه باشد آدم 

دیوانه می شود. یا با مخالفان مسلح می رود یا می رود پودر می زند.
وضعیت بچه ها در اروپا هم خوب نیست. سابق خوب بود جوانان را اسناد می داد 
اما حاال اســناد و کار نمی دهند. جوانان زیادی خودزنی می کنند. آن ها را چهل ـ پنجاه 

روز در دیوانه خانه می اندازند. من خود دیدم که بچه ها بوریا را می خوردند.«
در این جا احساس امنیت نمی کنم. چند روز پیش برای یک کار در شهر رفته بودم 
که در چهارراهی صدارت انفجار شد. بیش از صد نفر کشته شدند. کجاست امنیت هیچ 

جای امنیت نیست.

افغانستان برای اخراج شدگان زمینه کار را فراهم 
می کند. 

اخراج شدگان می گویند از این حق محرومند 
و تالش های شــان برای پیدا کردن کار به جایی 
نرسیده اســت. متین گفت: »برادر هیچ کاری 
نیست، هیچ کاری. نه پول است و نه کار. همان 
قدر پیدا می شــود که می خوریم. نه زنده ایم و 
نه مرده.« ســه تن از اخراج شدگان که با مجله 
کمیسیون مصاحبه کرده، گفتند که تالش شان 
برای پیدا کردن کار به جایی نرســیده است. اما 
سازمان جهانی مهاجرت یا »آی او ام« گفته است 
در صورتی که اخراج شدگان تجارت های کوچک 
را آغاز کنند، این نهاد آماده اســت تا در عرصه 

مالی برای اخراج شدگان را کمک کند.

محروم از حق مسکن 
متین برای دریافت یک نمره زمین به وزارت 
مهاجریــن و عودت کنندگان مراجعه کرده ولی 
تالش هایــش برای گرفتن یــک نمره زمین به 
جایی نرسیده و دیگر امیدی هم ندارد تا دولت 
برای او اســکان بدهد و یا یک نمره زمین را در 



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم
شماره یازدهم
دلو 1396

اختیارش قرار دهــد: »وقتی طرف آلمان رفتم 
خانه ام را فروختم. پس از اخراج وقتی به وزارت 
مهاجرین رفتم یک ماه سرگردان شدم و ریاست 
مهاجرین گفت هر زمانی که نوبتت رسید برایت 

احوال می دهیم.«
حسیب ســیالب، پناهجوی دیگری که از 
آلمان اخراج شده می گوید به دلیل این که برای 
رسیدن به اروپا پول نداشت، خانه اش را فروخت 
و برای رســیدن به اروپا مصــرف کرد؛ اما حاال 
در یــک خانه کرایی زندگی می کند: »خانه ام را 
فروختم همین حاال در یک خانه کرایی زندگی 
می کنم و حتا یک افغانی هم ندارم.« اما وزارت 
مهاجرین می گوید برای آن عده از اخراج شدگان 
که مستحق شناخته شوند، یک نمره زمین در 

شهرک مهاجرین داده می شود ۳.
بعضی از اخراج شــدگان هیــچ جایی برای 
زندگی در افغانســتان ندارند. خانواده های این 
پناهجویان در ایران پاکستان یا کشورهای دیگر 
زندگی می کنند ولی وقتی افغان های اخراج شده 
در میدان هوایی کابل رها می شــوند، نمی دانند 

به کجا بروند. 
متین نیز جایی برای زندگی ندارد و در خانه 
کاکایش به ســر می برد. او می گوید: »در آلمان 
برای ما گفتــه بودند که برای تــان کار و خانه 
می دهند. برویــد وطن تان را آباد کنید. اما حاال 
که این جا آمده ایم کسی نیست که بپرسد. ما هم 

نمی دانیم کجا برویم و پیش کی فریاد کنیم.«

اخراج  بــه  منجر  که  توافقنامــه ای 
پناهجویان شد

حکومت آلمان تنهــا آن عده از پناهجویان 
را اخراج می کند که درخواست های پناهندگی 
آن ها پذیرفته نشــده باشــد. یکی از شرط های 
اصلی اخراج این اســت که کشور اصلی پناهجو 

باید »مبدأ امن« باشــد. این در حالی است که 
افغانستان نزد حکومت آلمان »مبدأ امن« نیست. 
دولت هایی اروپایی در صورتی می توانند به آسانی 
در مــورد اخراج پناهجویان تصمیم بگیرند، که 

کشور اصلی پناهجو »مبدأ امن« باشد. 
با توجه بــه این اصل، دلیــل اصلی اخراج 
پناهجویــان افغان از آلمان توافقنامه ای اســت 
که حکومت افغانســتان و اتحادیه اروپا در سال 
2۰۱6 توافقنامــه ای را امضا کردند. براســاس 
این توافقنامه، پناهجویانــی در آلمان پذیرفته 
نمی شــوند، از آن کشــور اخراج خواهند شد و 
افغانستان در این توافقنامه حاضر شده است تا 
پناهجویان اخراج شــده را بپذیرد. پناهجویانی 
کــه از اروپا اخراج می شــوند، می گویند، دلیل 
اصلی اخراج آن ها امضای همین توافقنامه است 
زیرا آلمان عضویت کنوانســیون مربوط به امور 
پناهندگان را دارد و نمی تواند حتا پناهجویانی را 
که درخواست پناهندگی آن ها رد می شود را به 

افغانستان اخراج کند. 
مقامات حکومت افغانستان پس از امضای این 
توافقنامه گفتند که از سوی کشورهای اروپایی 
تحت فشــار قرار گرفتند و به آن ها گفته شد تا 
زمانی که افغانستان این توافقنامه را امضا نکند، 
کمک های مالی کشورهای اروپایی به افغانستان 
قطع خواهد شــد. نهادهای حامی حقوق بشر 
با چنین شــرطی مخالفت کردند و گفتند این 
کمک ها نبایــد به پذیــرش پناهجویان اخراج 
شــده افغان از کشورهای اروپایی مشروط شود. 
براســاس این توافقنامه افغانستان تعهد کردآن 
عده از شــهروندانش را که تقاضای پناهندگی 
شان در کشــورهای عضو اتحادیه اروپا رد شده 
است دوباره بپذیرد. هم چنین جانب افغانستان 
در این توافقنامه پذیرفته است تا به پناهجویانی 
که اسناد هویت ندارند، در ظرف یک ماه اسناد 

مسافرت تهیه کند 4.

کمک اتحادیه اروپا 
اتحادیه اروپا تفاهمنامه ای را در سال 2۰۱6 
با دولت افغانستان امضا کرده بود که براساس آن، 
این اتحادیــه ۷8 میلیون یورو را برای مهاجران 
برگشــت کننده و بیجاشــدگان داخلی کمک 
می کند. قرار است اتحادیه اروپا باقیمانده این پول 
را در اختیار وزارت مالیه قرار دهد و دولت خود 
افغانستان براساس نیازمندی های بیجاشدگان و 

بازگشتگان آن را به مصرف برساند.  
اتحادیه اروپا تعهد کرده اســت که در بدل 
پذیرش پناهجویان عودت کننده به افغانستان، 
این کشــور را کمک مالــی می کند. این کمک 
مختــص بــه عودت کنندگانی نیســت که از 
کشورهای اروپایی به افغانســتان بر می گردند؛ 
بلکه این کمک برای همه افغان هایی است که از 
کشورهای اروپایی، ایران و پاکستان به افغانستان 

عودت می کنند.
براســاس تعهدات قبلی اتحادیه اروپا برای 
کمک به بازگشتگان و بیجا شدگان، در ماه جدی 
ســال ۱۳96 وزارت های کار و امور اجتماعی و 
مهاجریــن و عودت کننــدگان تفاهمنامه ای را 
نهادی به نام »دی آر سی« امضا کردند. اتحادیه 
اروپا ۱۳ میلیون یــورو به این نهاد کمک کرده 
و ایــن نهاد در همکاری با وزارت های مهاجرین 
و کار و امور اجتماعی امــور مربوط به کاریابی 
و ســایر خدمات را فراهم می کند. براساس این 
تفاهمنامه اتحادیــه اروپا ۱۳ میلیون یورو برای 
کمک به بازگشتگان و بیجاشدگان در افغانستان 

کمک کرد.  
نــام این پروژه »اســتقرار مجــدد پایدار و 
بدیل معیشــت برای مهاجرت های غیرمعمولی 
افغان هــای آســیب پذیر« اســت. قرار اســت 
بیجاشدگان و بازگشتگان در والیات های بامیان، 
بلخ، ننگرهار، بدخشان، تخار، نورستان، قندهار، 

لغمان، کابل و کنر از این پروژه مستفید شوند. 
براســاس آماری کــه وزارت مهاجرین ارائه 
کرده، حدود 8۰۰ پناهجوی افغان از کشورهای 
اروپایی در سال 2۰۱۷ اخراج شده اند. مقام ها در 
وزارت مهاجرین می گویند که قرار است اتحادیه 
اروپا ۱24 میلیــون یوروی دیگــر را نیز برای 

بازگشتگان و بیجاشدگان کمک کند 5.

منابع:  
۱. سایت انترنتی دویچه وله:

http://www.dw.com/fa-af/
 :2. سایت انترنتی کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان
http://www.aihrc.org.af/home/documents

۳. مصاحبه با حفیظ اهلل میاخیل، یکی از ســخنگویان وزارت 
مهاجرین و عودت کنندگان، کابل، دلو ۱۳96

4. سایت انترنتی دویچه وله: 
5. http://www.dw.com/fa-af/

6. )کنفرانس خبری درباره کمک ۱۳ میلیون یورویی  اتحادیه 
اروپا  به عودت کنندگان و بیجا شدگان، کابل، جدی ۱۳96 (

»پولیکنانراندارم«
نامم فیصل نبی زاده است و  باشنده اصلی والیت کندز م. در سال ۱۳۹۲ افغانستان 
را به مقصد اروپا ترک کردم و به خاطر ناامنی از این جا رفتم. پدرم در یک اداره دولتی 
کار می کــرد و طالبان چندین بار  او را تهدید کرد. بعد خانه را فروختیم و رفتیم طرف 

اروپا چون در اینجا ]کندز[ نه مکتب بود و نه درس.
در آلمــان با یک افغان  کمی جنگ و جنجال کردم. بــه این دلیل پولیس آلمان مرا 
زندانی کرد. یک ســال و هشت ماه زندانی شــدم و در داخل زندان درس و مکتب را 
خواندم. یک اشتباه انسان می کند در داخل زندان با آلمانی ها خوب بودم و آلمانی ها با 
من خوب بودند. باألخره یک روز آمدند و در حالی که خودم خبر نبودم، مرا دیپورت 

کردند.
در این جا حاال پیسه یک تا  نان را ندارم که  بخرم و بخورم. هیچ کمکی برایم نشده 
است. وقتی به میدان هوایی کابل رسیدم، یک دفتر در داخل میدان هوایی برایم یک و 
نیم هزار افغانی کمک کرد تا از کابل به کندز بروم. دیگر هیچ کمکی برایم نشده است.

این جا ]کندز[ دشمن و دشمن داری زیاد است و امنیت خوب نیست. مثل دیوانه در 
شهر می گردم نه کار است، نه زندگی. از این زندگی مرگ برایم بهتر است.
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کندهار: د اجباري ودونو د ناوړو 
پایلو په تړاو د پوهاوي غونډه 

وشوه

د روان 1396 کال د ســلواغې پــر 23مه 

نېټــه د کندهار د ســیمه ییز دفرت د ښــځو د 

حقونــو د پراختیــا څانګــې د کندهــار د ډنډ 

ولســوالۍ د روغتیایــي کلنیــک له ښــځینه 

کارکونکو او مراجعینو رسه د ښــځو پر وړاندې 

د تاوتریخوايل د ډولونــو او د اجباري ودونو د 

ناوړو پايلو په تړاو د پوهاوي غوڼده وشوه.

کندهار: بولدک ولسوالۍ ته کاري 
سفر

د روان 1396 کال د ســلواغې پــر 16مه 

نېټــه د کندهار ســیمه ییز دفرت د ماشــومانو 

د بــرشي حقونو د پراختیــا څانګې کاري ټیم 

سپین بولدک ولسوالۍ ته د ماشومانو وضعیت 

د څارنې په موخه کاري سفر وکړ.

کاري ټیــم د يــادې ولســوالۍ د بېالبېلو 

ارګانونو او د نــږدې کلیو لیدنه وکړه او د عيل 

نیکه د ښــوونځي له یو شمېر ښــوونکو او زده 

کونکــو رسه يې هلته د ماشــومانو د حقونو په 

تــړاو د پوهاوي غوڼده جوړه کــړه او هم یې په 

بېالبېلو ســیمو کــې د ماشــومانو د حقونو د 

وضعیت په تــړاو له 12 ماشــومانو رسه مرکې 

وکړې.

ارزګان: ښځو رسه د تاوتريخوايل 
د مخنيوي په اړه غونډه وشوه

د روان 1396  کال د مرغومي د میاشتې 

پــر  26 مه نېټه د والیت په تاالر کې د ښــځو 

چارو د ریاســت له خوا د ښــځو پــر وړاندې د 

تاوتریخوايل د مخنیــوی نوبتي غونډه د وايل 

محمد نذیر »خروټي« تــر مرشۍ الندې جوړه 

شــوه، چې په کــې د صحت عامې اســتازي، 

د اطالعا ت او کلتور ریــس نورمحمد ابدايل، 

داســتناف څارنوالۍ ريیس اســد الله وزیري، 

د برشي حقونو خپلواک کميســيون د والیتي 

دفرت ريیس عبدالشکور »روستا یي«، د واليتي 

دفــرت د څارنــې او څیړنــې د برخې مســؤل 

عبداالحــد »بهایــي« د ارزګان واليت د ښــځو 

چارو ريیسې نجیبه مهرزاد، د امنیه قوماندانۍ 

جنایي مدیر ســید رحیــم »وردګ«، د والیتي 

شورا وکیلې شمشاد »قزلباش« او د حج اوقاف 

ریس مولوی حمید الله ګډون در لود.

 د غونــډې پــه پيــل کــې د ارزګان وايل 

محمــد نذیــر »خروټــي« د ارزګان والیــت د 

ښــځو پر وړاندې د تاوتریخوايل د مخنیوي په 

تړاؤ څرګندونې وکــړې او ګډونوال یې دې ته 

وهڅول چې د تاوتریخــوايل د له منځه وړولو 

پر وړاندې هراړخیزې هڅې وکړي. او زیاته یې 

کړه چې د امن کور لپاره به موږ د تعمیر او نورو 

مصارفو په برابرولو کې هلې ځلی وکړو.

کندهار: له قانوين عمر څخه 
مخکې ودونو د ناوړو پايلو په 
هکله د پوهاوي غونډه وشوه

د روان1396 کال د ســلواغې مياشتې پر 

2مه نیټه په عینو مینه کې د ښــځو د حرفوي 

زده کــړو د کــورس شــاملینو رسه د قانــوين 

عمــر څخه مخکې ودونو د نــاوړو پایلو اړوند د 

پوهاوي په موخه د کندهار ســیمه ییز دفرت د 

د افغانستان د برش حقونو خپلواک کميسيون 
د سيمه ييزو او واليتي دفرتونو فعاليتونه
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ماشومانو د حقونو د مالتړ څانګې له خوا د ياد 

کورس په ټولګي کې د پوهاوي غونډه وشوه.

ارزګان: د استيناف څارنوالۍ 
ریا ست رسه د همکارۍ هوکړه 

السليک شو

د روان 1396 کال د ســلواغې پر21مــه 

د ارزګان واليتــي دفــرت رئیــس عبدالشــکور 

روســتايي د تعلیامتو د څانګې مسئول جامل 

الدین ملت په ملتيا د استناف څارنوالۍ رئیس 

اســدالله وزیري رسه د همــکارۍ او همغږۍ 

غونډه وکړه.

ښــاغيل اســدالله وزیري د هوکړه ليک تر 

لوستلو او السلیکولو وروسته وویل چې موږ په 

لوړه کچه له کميســيون رسه د همکارۍ تړون 

لرو خو زه هم له تاســو رسه د همکارۍ هوکړه 

کوم او زیاته يې کړه چې د کميســيون واليتي 

دفرت کوالی يش په ټول ارزګان کې د استناف 

څارنوالۍ له هر ارګان رسه د برش حقونو د زده 

کړې مواد تدریس کړي، ښــوونيز ورکشــاپونه 

جوړ کړي او د ښــوونې غونډې وررسه و نييس 

او همدارنګه د هغو نیمګړتیاوو څارنه او څیړنه 

وکړي چــې د برش حقونو رسغړونــې رامنځته 

کوي.

پکتيا: ژورنالیستانو رسه د هغوی 
ستونزو ته د رسیدو په موخه 

تعقیبي غونډه وشوه
د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کمیسیون د ګردیز ســیمه يیز دفرت د 1396 

کال د ســلواغې پــر 1۰مه د پکتیــا والیت د 

رسنیو له مســئولینو رسه د هغوی د ستونزو د 

تعقیب په موخه د همغږۍ غونډه وکړه.

په غونــډه کې د ګردیز ســیمه يیز دفرت د 

مطبوعاتو څانګې مرســتیال عادل عزيزي په 

تېره غونډه کې د یادو شــویو ستونزو د هواري 

پــه موخــه د تررسه شــویو کړنو راپــور وړاندې 

کړ، ښــاغيل عزیزي وویل چې د ژونالیســتانو 

تــر منــځ د همغږۍ پــه موخــه یــې د پکتیا 

والیــت د ژورنالیســتانو خپلواکــې ټولنــې له 

مــرش رسه خربې کــړي او دې پایلې ته وررسه 

رســیديل چې په راتلونکي کې د پکتیا پریس 

کلــب په کوربه توب یوه غونــډه راوبويل څو د 

ژورنالیســتانو ترمنځ د نه همغږۍ او یو شمیر 

نورو ستونزو په اړه بحث ويش.

پکتيا: د نجونو لپاره د روغتیايي 
زده کړو پر زمينه سازۍ بيا 

خربې وشوې 

د ځوانانو د ميل پالیسۍ اړوند د ولسمرش 

لــه امر رسه ســم پــه والیتونو یوه ګــډه کاري 

کمیټه د ځوانانو د یو شــمیر ستونزو د حل په 

موخه پرله پسې غونډې کوي، چې په همدې 

لړ کې د روان 1396 کال د سلوغې میاشتې 

پر 22مه د ګردیز سیمه يیز دفرت د استازي په 

ګډون د پکتیا والیت د کمیتې غړو ریاســتونو 

بله غونډه وکړه.

د غونډې پــه پيل کې د پکتیا مرســتیال 

وايل ښــاغيل عبدالويل ســهي لنډې خربې 

ورکړې، ورپسې په تیره غونډه کې پر مشخصو  

شویو ستونزو بحث شو

ارزګان: ښځو رسه د تاوتریخوايل 
د مخنیوي په تړاو د همغږۍ 

غونډه وشوه
د روان )1396 ( کال د سلواغې پر  )12( 

مــه نیټه  د ارزګان د  والیتي دفرت په تاالر کې 

د عبدالشــکور »روســتایي« تر مرشۍ الندې 

ښــځو رسه د تاوتریخوايل د مخنیوي په هکله  

د همغږۍ غونډه وشوه،  چې د ارزګان واليتي 

دفرت د همکارانو تر څنګ د ښځو چارو رئیسې 

نجیبه »مهرزاد«  او د علامؤ شورا رئیس مولوي 

حمیدالله هم پکې ګډون درلود.

په رس کې ښــاغيل روستايي پرانستونکې 

وينا وکړه، نوموړي وویل چې د ښځو چارو او د 

علاموو شورا رياستونه ښځو رسه د تاوتريخوايل 

د مخنيوي په برخه کې خــورا مهم او اغېزمن 

ارګانونه دي.

ارزګان: د ښځو د ستونزو د 
هواري په اړه ورکشاپ جوړ شو

د روان 1396کال د سلواغې پر 5مه نیټه 

په ارزګان کې د نړیوالې روغتیایي شــبکې په 

دفرت کې د ښــځو د ســتونزو د هــواري اړوند 

پينځه ورځنی ورکشــاپ جوړ شو، چې پکې د 

دهــراود، چورې، چناررتو او مرکز ډاکرتانو او د 

ښځو چارو ريیسې نجیبه مهرزاد ګډون درلود.

په پيل کې د يادې موسســې رئيس ډاکټر 

رحــم الدیــن د نړیوالې روغتیایي شــبکې په 

اړه ګډونوالــو تــه معلومــات ورکــړل، نوموړي 

وويــل چې نړیواله روغتیایي شــبکه د 2۰۰7 

کال راهيســې پــه ارزګان کــي فعالیت کوي 
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او موخــه يې داده چې د ښــځو پــر وړاندی د 

تاوترخوايل مخنیوی ويش او هغه ښــځې چې 

د تاوتریخوايل له امله پر رواين ســتونزو اخته 

دي د هغوی درملنه ويش.

هلمند: د پوهنې نوي ټاکل شوي 
رئیس رسه ناسته وشوه

د افغانســتان د بــرش حقونــو خپلــواک 

کمیســیون د هلمنــد والیتي دفــرت رئیس او 

کارکوونکو د ســلواغې پر 1۰مه د پوهنې نوي 

ټاکل شــوي رئیس داود شــاه صفــاري رسه د 

هغوی په کاري دفرت کې وکتل.

پــه دې کتنه کــې د هلمنــد واليتي دفرت 

رئيســې عفیفه معــروف د معــارف نوي رئيس 

داود شــاه صفــاري تر منځ پــه کندهار کې د 

ښونې او روزنې د ښه کېدو او د شته ستونزو د 

هواري په هکله خربې وشوې.

ننګرهار: لغامن پوهنتون او 
ننګرهار عايل دارملعلمني رسه 

هوکړه وشوه
د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیسیون د ختیځو والیتونو سیمه يیز دفرت د 

ښــوونې او روزنې څانګې د لغامن پوهنتون او 

ننګرهار عايل داراملعلمین رسه د برش حقونو 

د مضمون تدریس په اړه د همکارۍ دوه اړخیز 

هوکړه لیکونه السلیک کړل. 

په همدې مناســبت د لغامن پوهنتون او 

ننګرهار عايل دارملعلمین په ریاســتونو کې د 

یادو تحصیلی ادارو د رئیسانو او استازو رسبیره 

د جالل آباد د سیمه يیز دفرت رییسې او استازو 

هــم ګډون درلود او د برش حقونو د مضمون د 

تدریس پر څرنګوايل يې خربې وکړې 

کندهار: سیمه ییزو راډیو ګانو 
رسه د راډیویي خپرونو قرارداد 

الس لیک شو

د بــرشي حقونو خپلــواک کمیســیون د 

کندهار ســیمه ییز دفرت د حقوقــي تعلیامتو 

څانګې د ســیمه ییز دفرت په منظورۍ د درې 

ســیمه ییــزو راډيوګانو هیــواد، کلیــد او روبنا 

رسه چې په کندهار والیت کې د نورو ســیمه 

ییزو راډیوګانــو په پرتله ډېــر اوریدونکي لري  

د 1396 کال د ســلواغې د میاشــتې څخه د 

1397 کال د لیندۍ میاشــتې تر پایه د برش 

حقونــو په تــړاو  د راډیویي خپرونــو قرادادونه 

الســلیک کړل او له يادو راډیو ګانو څخه به د 

افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون 

له خوا جوړ شوي راډیويي پروګرامونه له قراداد 

رسه سم خپریږي.

کندهار: د معلولیت لرونکو د 
برشي حقونو د پوهاوي په موخه 

غوڼده وشوه
د روان1396 کال د ســلواغې پــر 9مه د 

کندهار ســیمه ییز دفــرت د معلولیت لرونکو د 

برشي حقونو د پراختیــا څانګې د اطالعات و 

فرهنګ ریاست د ځوانانو د امریت له یو شمېر 

غړيو رسه د ياد ریاســت په تاالر کې د پوهاوي 

غونډه وکړه.

په پيــل کې د اطالعــات و فرهنګ رئیس 

فضــل البــاري بریايل وینــا وکــړه، نوموړي د 

ســیمه ییز دفرت مننه وکړه چې ځوانانو رسه د 

برش حقونو د پوهاوي په موخه غونډې جوړوي. 

ښاغيل بريايل د غونډې له ګډونوالو وغوښتل 

چې پــه غونډه کې له بحثونــو څخه پوره ګټه 

واخــيل او د معلولیت لرونکــو د برشي حقونو 

مالتړ او رعایت وکړي.

ننګرهار : د تورخم بندر 
څارنه وشوه

د روان 1396کال د ســلواغې پر 22مه د 

جالل اباد سیمه يیز دفرت د امبودزمن څانګې، 

د څارنــې او ارزونــې څانګــې او د امبودزمن 

مرستیال کاري ټیم ننګرهار والیت د مومندرې 

ولســوالۍ اړونــد د تورخم بندر، لعــل پورې، 

روداتو او بټي کوټ ولســوالیو تــه د څارنې په 

موخه سفر وکړ.

کندهار: کونډو ښځو څخه د 
ناوړې ګټې اخیستو په تړاو د 

پوهاوي غونډه وشوه

د روان 1396 کال د سلواغې پر 16 نیټه 

د کندهار ســیمه ییز دفرت د ښــځو د حقونو د 

پراختیا څانګې د کندهار ښار د چوڼۍ سیمې 

د ښځینه اوسیدونکو او یو شمېر واکسیناتورانو 

رسه د کونــډو ښــځو څخــه د نــاوړې ګټــې 

اخیستلو په برخه کې د پوهاوي غوڼده وشوه.

ګردیز : له تاوتریخوايل څخه د 
قرباين ښځو لپاره د امن ځای د 

نشتوايل ستونزه دې حل يش 
د افغانســتان د بــرشي حقونــو خپلواک 

کمیســیون د ګردیز ســیمه ایز دفرت رسه ثبت 

شــوي ارقام ښــیي چې پــه 1396 کال کې 

پاتې په 23 مخ کې
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دفترساحویکابل
مالقاترئیساجرائیهکمیسیون

بامعاونوزارتدفاعملی

رئیس اجرائیه کمیســیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان محمدموسی محمودی با تمیم 
عاصی، معاون وزارت دفاع ملی در دفتر کاری اش 
به تاریخ ۷ دلو ســال ۱۳96 هجری خورشیدی 
مالقات کرد. هدف این مالقات و جلســه کاری 
تقویت هم کاری و هماهنگی میان کمیسیون و 
وزارت دفاع ملی، رعایت ارزش های حقوق بشری 
از طرف این وزارت، دسترســی بی قید و شرط 
کمیسیون به محبس بگرام، تطبیق برنامه های 
آموزشی کمیســیون با تمامی جزوتام های آن 
وزارت، نظارت از وضعیت زنان منصوب، کاهش 
تلفات ملکی، جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری و 
اجرای همه جانبه مفاد تفاهمنامه کمیسیون با 

نهادهای امنیتی و دفاعی بوده است. 

برگزاریبرنامهآموزشحقوق
بشربرایمسئوالنوکارمندان

ریاستعمومیپاسپورت
بخش آموزش حقوق بشــر دفتر ســاحوی 
کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 
تاریخ 5 دلو سال ۱۳96 برنامه آموزشی یک روزه 
را با عنوان »آموزش حقوق بشر برای کارمندان 
ریاست پاســپورت« برگزار کرد. در این جلسه 
شمار 45 )۱5 زن و ۳۰ مرد( تن از مسئوالن و 
کارمندان ریاست عمومی پاسپورت شرکت کرده 
بودند. این جلسه با سخنرانی داکتر سیما سمر، 
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
افتتاح شــد و پس از آن مل پاسوال سید عمر 
صبور، رئیس عمومی ریاست پاسپورت صحبت 
کرده و بعد از آن پرزنتیشن هایی توسط بازمحمد 
آموزگار، خالد ایثار و خانم لطیفه سلطانی ارائه 
شــد. در پایان عبداالحد فــرزام، رئیس دفتر 
ساحوی کابل کمیسیون در زمینه صحبت کرد. 
الزم به یادآوری است که در قسمت پایانی 
برنامــه، تمام اشــتراک کنندگان، ایــن برنامه 
آموزشــی را ارزیابی کردند. براساس یافته های 
ارزیابی، 9۰ درصد اشــتراک کنندگان برنامه را 
»عالــی«  و ۱۰ در صد آن هــا برنامه را »خوب« 
ارزیابــی کردند. نتایج ارزیابی داللت بر مؤثریت 
و کارآمدی برنامه دارد و نشان  می دهد با آن که 

وقت و زمان ارائه مطالب مطروحه در این برنامه 
محدود بود، اما برنامه به خوبی مدیریت شــده و 

آموزش الزم صورت گرفته  است. 

دفترساحویکندز
نظارتبروضعیتحقوقبشری
افراددارایمعلولیتومعتادین

بخش افــراد دارای معلولیت با نظارت های 
دوامــدار از مراکــز تداوی معتادیــن و نظارت 
بر حقوق بشــری افــراد دارای معلولیت و ثبت 
فورم های نظارتی و حمایتی دریافته اســت که 
تعــدادی زیادی از معتادین بــا مراجعه خود  یا 
اقارب شــان  یا  توسط دولت تحت تداوی بیشتر 
و  بهتر قرار گرفته و از امکانات و داشته های این 
مراکز اســتفاده اعظمی برای دسترسی به حق 
صحت و بهبود وضعیت حقوق بشری شان شده  
است. یکی از مراکزی که توانسته در طول سال 
۱۳96 بیشــتر معتادین را تحت تداوی و مداوا 

دفاتر ســاحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانســتان براي دسترسي به هدف هاي حقوق بشری 
خویش که در چهارچوب وظایف قانونی و مســؤولیت 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 دلو  1396
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قرار بدهد،۳۰ بستر معتادین صحت عامه والیت 
بغالن است. این شفاخانه در طول سال ۱۳96، 
24۰ تن از معتادیــن را تحت تداوی قرار داده 
و روانه خانه های شــان کرده است. این شفاخانه 
دارای ۱9 تن پرســونل بوده و با ادویه کافی و 
استندرد و البسه زمســتانی و تابستانی مجهز 

است.

وظایفدولتونهادها
ومطالباتحقوقبشریرسانهها

بخش آموزش حقوق بشــر دفترســاحوی 
کندز جلســه ســه ماهه خویش را با ۳۰ تن از 
خبرنگاران، ژورنالســتان و نمایندگان رسانه ها 
به منظور ایجاد هماهنگی و دریافت و رسیدگی 
به مشــکالت و مطالبات حقوق بشری در تاالر 
همایش رســانه های همگانــی والیت کندز به 
تاریخ ۱۳96/۱۱/4 برگزار کــرد. در این برنامه 
بــرای غنامندی و ارتقــای ظرفیت خبرنگاران 
موضوعاتی چون معرفی کمیسیون، رسانه ها و 
گزارش ها و دامنه اثرگذاری فرد توسط آمربخش 

تعلیمات دفترساحوی کندز بیان شد. 

آگاهیدهیدربارهحقوقافراد
دارایمعلولیتدراسناد

ملیوبینالمللی

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ســاحوی 
کندز، دو جلسه آگاهی دهی را با اشتراک 66 تن 
از اصناف مختلف جامعه در مقر اتحادیه معلولین 
و ورثه شهدای ولسوالی دوشی و خنجان والیت 
بغالن برگزار کرد. در این جلسه که به اشتراک 
علمای کرام، متنفذین محل، اعضای شوراهای 
انکشافی، معلمین و افراد دارای معلولیت برگزار 
شــده بود، روی اهداف کمیسیون و بخش های 
کاری ، وظایــف دولت در قبــال تأمین حقوق 
بشــری افراد دارای معلولیت، حقوق و امتیازات 
افراد دارای معلولیت در اسناد ملی و بین المللی و 
گزارش فعالیت های شوراهای محلی در هم کاری 

با ا.د.م بحث صورت گرفت.

وظایفاداراتونهادها
دراجرایقانونوامتیازات

افراددارایمعلولیت
در جلســه ای که با اشتراک 4۰ تن از زنان، 
ورثه شهدا، افراد دارای معلولیت و دیگر اصناف 
شــهر تالقان در مرکز اتحادیــه اجتماعی ورثه 
شــهدا و معلولین برگزار شده بود، روی وظایف 
و مکلفیت های ادارات دولتی و غیردولتی نسبت 
به اجــرای قوانین و به خصــوص قانون حقوق 
و امتیازات افــراد دارای معلولیت، اجرای مواد 
کنوانسیون اشــخاص دارای معلولیت، وظایف 
و مکلفیت آن در اســتخدام و همکاری با افراد 
دارای معلولیت بحث صورت گرفت و وظایف هر 
اداره و نهاد مطابق مواد قانون حقوق و امتیازات 

توضیح داده شد.
در این نشســت محمد نادر جاللی، رئیس 
اتحادیه ورثه شــهدا و معلولیــن والیت تخار و 
تعــدادی از اشــتراک کنندگان از کارکردهای 
دولت با هدف استخدام اشخاص دارای معلولیِت 
واجد شرایط، عدم معرفی معلوالن برای تداوی 
به خارج کشور،  معرفی نکردن ورثه شهدا برای 
آموزش و فراگیری علم و دانش به داخل و خارج 

کشور و ... انتقاد کردند. 

نقشمراکزدرمانیونهادهادر
مواظبتونگهداریافرادمعتاد

حفظ، نگهــداري و مواظبت از حقوق افراد 
معتاد و افــراد دارای معلولیت و دیگر اقشــار 
آسیب پذیر، یکی از وظایف  دولت ها و نهادهای 
همکار به منظور بهبود وضعیت حقوق بشــری 
معتادین و افراد دارای معلولیت است. بر همین 
اساس بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی 
کندز با انجام نظارت در شهر تالقان والیت تخار 
از نزدیــک مراکز تــداوی معتادین و وضعیت 
معیشــتی آن ها را مورد ارزیابی قرار داده است. 
با آن که آمار و ارقــام دقیق از رقم معتادین در 
این والیــت وجود ندارد، اما مســئوالن محلی 
والیــت تخار رقم معتــادان را بیش از ۱۰ هزار 
اعم از جوانان، اطفال و زنان معتاد در آن والیت 
می دانند. در این مرکز، میدان ورزش، حمام گرم 

و وسایل موسیقی وجود داشته و با یک دواخانه 
مجهز، در یک مکان کرایی تجهیز شــده است، 
البته کرایی بودن مکان نیز ســبب شده است 
که معتادان این مرکز از امکانات بیشــتر و  بهتر 

محروم شوند.

دفتروالیتیهلمند
امضایتفاهمنامههمکاری

کمیسیونبامؤسسه
تحصیالتعالیهلمند

رئیــس دفتــر والیتی هلمند کمیســیون 
مســتقل حقوق بشــر افغانســتان تفاهم نامه 
همــکاری و تدریس مضمون حقوق بشــر را با 
مؤسسه تحصیالت عالی دولتی هلمند به امضا 
رسانید. این تفاهم نامه بتاریخ اول ماه دلو سال 
۱۳96در مقر ریاست مؤسسه تحصیالت عالی 
بین ریاســت دفتــر والیتی هلمند و ریاســت 
مؤسســه تحصیالت عالی دولتی هلمند برای 
یک ســال به امضا رسید. این فعالیت به منظور 
تحقق اهداف کمیســیون چون توسعه، ترویج، 
تعمیــم و نهادینه ســازی اصــول و ارزش های 
بنیادین حقوق بشــر به صورت علمی از طریق 
تدریس حقوق بشر در مؤسسه تحصیالت عالی 
و گســترش همکاری بین کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان و مؤسسه های تحصیالت 

عالی صورت گرفته است. 

برگزاریجلسهحفاظت
ازمحیطزیست

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
دفتر والیتی هلمند جلســه نصــف روزه ای را با 
عنوان حفاظت از محیط زیست  به تاریخ چهارم 
ماه دلو با اشــتراک ۱۰ تن از مسئولین ریاست 
محیط زیست، شهرداری والیت هلمند، ریاست 
صحت عامه، اســتادان دانشگاه، رئیس احصایه 
مرکــزی و وکیل اصناف در مقر این ریاســت 

برگزار کرد.
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برگزاریجلسههماهنگی
بانمایندگانرسانهها

کمیسیون مســتقل حقوق بشر افغانستان 
بخــش تعلیمــات دفتــر والیتــی هلمند به 
تاریخ 9 ماه دلو جلســه هماهنگی ســه ماهه با 
نمایندگان رســانه ها را با حضورداشت 2۰ نفر 
رادیوها خبرنگاران  اشتراک کنندگان مسئوالن 
و فعاالن رســانه ای در مقر ریاست دفتر والیتی 
هلمنــد برگزار کــه در آن رئیــس اطالعات و 
فرهنــگ، رئیس اتحادیه ژورنالیســتان هلمند 
مسئوالن رسانه های محلی و خبرنگاران اشتراک 

داشتند.

برگزاریکارگاهآموزشیبرای
منسوبانلوایسوم

قولاردوی۲۱۵میوند

دفتر والیتی هلمند کمیســیون مســتقل 
حقوق بشر افغانستان از تاریخ )۱5 – ۱۷( ماه دلو 
کارگاه آموزشی سه روزه ارتقای ظرفیت را برای 
 4۱  نفر از منســوبان لوای شماره ۳ قول اردوی 

میوند در ولسوالی نهرسراج برگزار کرد.
در ایــن کارگاه موضوعاتی چــون: معرفی 
کمیسیون، کنوانســیون منع شکنجه، موضوع 
اختطاف و قاچاق انسان، اصول بین المللی حقوق 
بشر دوســتانه، اصول بین المللی جنگ و قانون 
منع خشونت علیه زن توســط همکاران دفتر 

والیتی هلمند عرضه شد.

دفترساحویبلخ
جلوگیریازازدواجیکدختر
نابالغمعلولدرمزارشریف

در نتیجه هــم کاری میان دفتر ســاحوی 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر، ریاست امور 
زنــان والیت بلخ و پولیــس، ازدواج یک دختر 
نا بالغ در مزار شــریف  مدت دوســال به تعویق 
افتاد. غالم مصطفی جویا، معاون بخش حمایت 
از حقوق اطفال در دفتر ســاحوی کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر در مزار شریف می گوید، 

این عمل بازدارنده هم زمان با برگزاری مراســم 
عروســی این دختر صورت گرفت. به گفته او، 
یکی از شــهروندان به روز سوم دلو از عقد نکاح 
یک دختر بین ســنین ۱۳ ـ ۱4 ساله در بدل 
دولک و پنجاه هزار افغانی به مرد 58 ســاله در 
گذر پخته فروشان شهر مزار شریف خبر داد. وی 
افزود یک دســت و یک پــای دختر نیز معلول 
است. معاون بخش حمایت از حقوق اطفال در 
ادامه افزود، پیگیری های ما نشان داد که دختر 
معلول به سن ازدواج نرسیده و لذا تا زمانی قضیه 
را تعقیب کردیم که ریاست امور زنان والیت بلخ 
از داماد و پدر دختر تعهد گرفت که دختر تا دو 
سال دیگر که به سن قانونی خود می رسد، نزد 

پدرش باشد. 

نقشنیروهایامنیتیودفاعی
درتأمینحقوقبشر

طی کارگاه آموزشــی ســه روزه در شــهر 
مزار شــریف ۳۰ تــن از نیروهــای امنیتی و 
دفاعی، با آموزه ها و ارزش های حقوق بشــری 
آشــنایی عمیق تری پیدا کردند. در این کارگاه 
آموزشــی که در روزهای نهم تا یازدهم دلو در 
تاالر همایش دفتر ســاحوی بلخ کمیســیون 
مستقل حقوق بشــر برگزار شد، مضمون هایی 
 چــون مفهــوم و پیامدهــای قاچاق انســان، 
برابری جنسیتی در اســناد بین المللی، حقوق 
بشردوستانه بین المللی از منظر اسالم و اصول 
محاکمات عادالنــه از جملــه موضوعاتی بود 
که میــان مربیان و اشــتراک کنندگان کارگاه 
آموزشــی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این 
اشتراک کنندگان شامل منسوبانی از قوماندانی 
تعلیمات آمریت ساتن منان پولیس ملی، لوای 6 
سرحدی، قوماندانی عمومی پولیس والیت بلخ، 
ریاست امنیت ملی والیت بلخ و قوماندانی 2۰9 

شاهین بودند. 

امضایقراردادهمکاریباسه
رادیویمحلیدرمزارشریف

مســئوالن سه رادیوی محلی در والیت بلخ 
با حضور در دفتر ساحوی بلخ قرارداد همکاری 
با این دفتــر امضا کردند. بر مبنای این قرارداد، 
دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
مقابل تهیه و نشــر برنامه های حقوق بشری، از 

این رادیوها حمایت مالی می کند. این قراردادها 
به روز دوشنبه ۱6 دلو میان احمد جاوید افغان، 
صاحب امتیاز رادیو شهروند، فریده رحیم عزیزی، 
صاحب امتیاز رادیو سرایش، و حبیب اهلل قیومی، 
مدیر مســئول رادیــو انبیر از یکســو و رازقداد 
گلزاری، آمر بخش تعلیمات دفتر ساحوی شمال 
کمیسون مستقل حقوق بشر از سوی دیگر به 
امضا رسید و از جانب قاضی سید محمد  سامع، 
رئیس دفتر ســاحوی بلخ کمیسیون مستقل 

حقوق بشر منظور شد.

وضعیتاستفادهازآبهای
زیرزمینیوالیتبلخ

نگرانکنندهاست
با اشتراک بیست تن از مسئوالن رسانه ها، 
خبرنگاران، فعاالن مدنی و ریاست های سکتوری 
مرتبط به محیط زیســت والیت بلخ، وضعیت 
اســتفاده از آب ها و نحوه پوشــش رســانه ای 
موضوعات زیســت محیطی به روز 25 ماه دلو 
در تاالر همایش دفتر ســاحوی بلخ مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت. 
در این نشست رمضان علی واحدی، معاون 
مطبوعــات در دفتر ســاحوی در مــورد حق 
دسترسی به محیط ســالم، انجنیر حشمت اهلل 
وطنیــار، رئیس حوزه دریایــی بلخ در موضوع 
حفاظت از محیط زیســت، انجنیــر فرید، آمر 
فنی ریاست آبرســانی والیت بلخ درباره تأمین 
آب صحی شهروندان، عبدالحمید صفوت، استاد 
دانشگاه بلخ، در موضوع کاستی ها و چالش های 
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محیط زیســتی به خصــوص تأمین آب صحی 
شهروندان، بشــارت اهلل ظاهر، مدیر میراث های 
طبیعی ریاســت حفاظت محیط زیست درباره 
مشــکل اداره مربوطــه وی در زمینــه محیط 
زیستی، مبینه ساعی مسئول ساحوی دفتر نی 
درارتباط با نقش و مســولیت رسانه ها و محیط 
زیست، شــفیع رحیمی، مسئول رسانه ای دفتر 
مدیوتیک در بلخ در مورد برداشــت نادرســت 
ادارات از فعالیت و حضور خبرنگاران و رسانه ها 

بحث و گفتگو کردند. 
در پایان این نشســت ضمــن نگران کننده 
خواندن نحوه استفاده از آب های زیر زمینی در 
والیت بلخ توافق شد که ارتباط رسانه ها و ادارات 
برای اطالع رســانی به مردم به شکل روشمند 
افزایــش یابد. هم چنین بــرای افزایش آگاهی 
خبرنگاران نســبت به مســایل محیط زیست 

کارگاه های آموزشی برگزار شود.

کمبودمعلموکمکهایاولیه
صحیدرپرورشگاهبلخ

یک ناظر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانســتان هنگام بازدید از پرورشگاه بلخ 
متوجه شــد که اطفال این پرورشگاه از کمبود 
معلم و نبــود دوا و کمک های اولیه صحی رنج 
می برند. نفیسه شــریفی، ناظر ساحوی بخش 
حمایــت از حقــوق اطفال در دفتر ســاحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشــر می گوید،  روز 
بیســت و یکم دلو هنگام بازدیــد متوجه این 
کمبودهــا شــدم و آن را در گفتگو با یک مقام 

مسئول این پرورشگاه در میان گذاشتم.
به گفته بانو شــریفی، آمنه یکی از معلمان 
این پرورشگاه به او گفت که اداره پرورشگاه طی 
مکتوب های جداگانه این کمبودها را به ریاست 
کار و اموراجتماعی و ریاست صحت عامه والیت 
بلخ اطالع داده است. ریاست کار و اموراجتماعی 
وعده همکاری را در قســمت استخدام معلمان 
داده؛ اما ریاســت صحت عامه در قسمت توزیع 
ادویــه و لــوازم کمک های اولیــه صحی  وعده 
همکاری نداده است. ریاست صحت عامه فقط 
در صورتــی آمادگی همکاری بوده اســت که 

مریض به شفاخانه دولتی انتقال داده شود. 

دفترساحویبامیان
مالقاتبامسئولبخشحقوق

بشردفتریونامادربامیان

دفتر ســاحوی بامیان بــه منظور حمایت، 
رعایت و انکشــاف اصــول و ارزش های حقوق 
بشــری در ساحه تحت پوشــش خود پیوسته 
برنامه هــای مختلف در هم کاری بــا نهادهای 
هــم کار و هم راســتا در این زمینــه اجرا کرده 
که دســتاوردهای خوبی نیز داشته است. زهرا 
معتمدی، ریاســت دفتر ساحوی بامیان در 2۷ 
جدی ۱۳96 در دیدار با مسئوالن بخش حقوق 
بشــر یوناما در بامیان دربــاره موضوعات کاری 
مشترک صحبت کرد. دراین جلسه که با حضور 
آقای میکوالج کنیاز، مسئول بخش حقوق بشر 
یوناما در بامیان و همکارش آقای دانش در دفتر 
ساحوی بامیان برگزار شد موضوع توانمندسازی 
زنان از طریق اجرای یک پروژه مشترک کاری 
بین کمیسیون و نهادهای همکار از جمله یوناما 
توسط ریاســت دفتر ســاحوی بامیان مطرح 
شــد. خانم معتمدی هدف از طرح این موضوع 
را حمایــت از حقوق زنان و کمک به رشــد و 
تقویت وضعیت اقتصــادی خانواده ها از طریق 
توانمندسازی زنان و در نهایت کاهش خشونت ها 
علیه زنان عنوان کرد که این طرح مورد استقبال 

حاضران نشست قرار گرفت. 

نگرانیازافزایشروزافزوناعتیاد
بهموادمخدردرولسوالیورس

مواد مخدر و اعتیاد به آن موضوعی آزار دهنده 
برای تمام شهروندان کشور است و تعداد زیادی 
از شــهروندان به طور مســتقیم و غیرمستقیم 
از آن متأثر می شــوند. ولســوالی ورس والیت 
بامیان نیز متأثر از این پدیده اســت و آمارهای 
غیررسمی  وجود  ۱۰هزار معتاد مواد مخدر که 
شــامل مردان، زنان و اطفال می شود را در آن 
ولسوالی تأیید می کند. نفوس ولسوالی ورس به 

صورت تخمینی ۱8۰ هزار نفر هست و به طور 
مجموعی 6 درصد مردم این ولسوالی معتاد به 
مواد مخدر ند. در این ولسوالی بنا بر موجودیت 
زیاد معتادین، حکومت شــفاخانه 2۰ بستر را 
درسال ۱۳94 ایجاد کرد که  البته این شفاخانه 
تنها معتادین مرد را درمان می کند و برای زنان و 
اطفال معتاد هیچ گونه مرکز  درمانی وجود ندارد. 
بر اساس معلومات ثبت شده در این شفاخانه، در 
مدت سه سال این شفاخانه 6۰۱ نفر معتاد مرد 
مراجعه کننده داشته است که ازاین جمله  تعداد 
4۷2 تن آن تداوی شده اند. 9۰ درصد مراجعان 
این شــفاخانه متأهل بوده اند و 4۰ درصد شان 
ســواد خواندن و نوشتن داشته اند که در لیست 
ثبت نام مراجعان اشخاص دارای درجۀ تحصیلی 
لیســانس و عالم دین هم بودند. 95 درصد این 
معتادین از هرویین و 5 درصد شان از تریاک به 
صورت دودی اســتفاده کرده اند. اکثر  مراجعان 
ایــن مرکز بیکار بــوده و دلیل اعتیاد شــان را 
بیکاری، مشکالت خانوادگی و اقتصادی گفته اند. 
با وجود تالش ها برای ریشــه کن ســاختن 
اعتیاد از جامعه، آمار معتادین در حال افزایش 
است  که مهم ترین دلیل آن  قاطعیت و جدیت 
نداشــتن حکومت در این زمینه است. این در 
حالی است که افغانستان قانون توشیح و نافذ شده 
به نام قانون مبارزه علیه مواد مخدر دارد. شایان 
ذکر اســت که تریاک در والیــت بامیان زرع و 
کشت نمی شــود اما مواد مخدر مانند تریاک، 
هرویین و شیشــه از والیت دایکندی، ولسوالی 
اجرســتان والیت غزنی و کابل وارد این والیت 

می شود. 

دفتروالیتیفاریاب
خالصهکارکرد
سالمالی۱396

بخش نظارت و بررسی دفتروالیتی فاریاب 
به اساس برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق 
را  پیش بینی شده  فعالیت های  بشرافغانســتان 
در ســال مالی )۱۳96(  با وجود نا امنی و نبود 
حاکمیت دولتــی در بعضی مناطق، انجام داده 
که خالصه فعالیت و نتایج آن را می توان چنین 
برشمرد: پذیرش  68۰  تن مراجعان و ثبت  54۰  
شکایت؛  4۷  مورد نظارت بر محالت سلب آزادی 
به خصــوص محبس و توقیف خانــه؛ نظارت بر 
وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
از محالت شهر میمنه، ولســوالی پشتونکوت، 
خان چارباغ و ولسوالی اندخوی و خانه پری  9۰  
قطعه فورم نظارت بر پنج حق بشــری؛ نظارت 
و اشــتراک در جلســه اجــرای فرامین رییس 
جمهور؛ برگزاری  4  جلســه دادخواهی در شهر 
میمنه و ولســوالی های چهار گانــه اندخوی با 
مقامات پولیس، سارنوالی، محکمه، جامعه مدنی 
و نهادهای ذی ربط روی تحکیم و  قانون مندی؛ 
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تحقیق ملی حمایت از قربانیان جنک و جراییم 
تروریستی و برگزاری یک جلسه استماع عامه.

جلسهآموزشی
دربارهحقوقاطفال

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر 
والیتی فاریاب جلســه آموزشی و آگاهی دهی 
را  دربــاره حقوق اطفال با عنوان »حقوق طفل 
از دیدگاه اســالم و نقش والدین« به تاریخ 2۳ 
دلو به اشتراک زنان شــورای سواد آموزی قریه 
جمشیدی باال ولسوالی پشتونکوت برگزار کرد. 
در این نشست آموزشی موضوعاتی مانند حقوق 
طفل از دیدگاه اسالم، حقوق بشری کودکان و 
نیازمندی های اساســی آن ها و هم چنین نقش 
والدین در رشد و انکشاف ذهنی آن ها و تربیت 

کودکان توضیح  داده شد. 

دفترساحویهرات
حمایتشورایهراتیانمقیم

هامبورگباهمکاریکمیسیون
مستقلحقوقبشر

ازافراددارایمعلولیت

 یکصدوهفتاد پایه ویلچیر برای افراد دارای 
معلولیت در والیت هرات توزیع شد. در مراسمی 
که به این مناســبت توسط کمیسیون مستقل 
حقوق بشــر افغانستان و مؤسسه حمایت نسل 
افغان برگزار شد، سیدعبدالقادر رحیمی، رئیس 
دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق بشر 
به مشــکالت افراد دارای معلولیت اشاره کرد؛ 
ســپس خانم ثریا رحیمی محتسب زاده، رئیس 
مؤسسه حمایت نسل افغان، پرویز آرزو، یک تن 

از فرهنگیان در مورد صحبت کردند. 

برگزارینشستماهانهکمیته
فرعیخشونتمبتنیبرجنسیت

جلسه کمیته خشونت مبتنی بر جنسیت، به 
خاطر بحث و بررسی درباره موضوع نبود مکانی 
امن برای خانم های در معرض خطر و آسیب پذیر، 
نیز خانم هایی که به صورت موقت بی سرپناهند، 
برگزار شد. در این نشست نمایندگان مؤسسات و 
انجوهای ملی و بین المللی از جمله کمیسیاریای 
عالی ملل متحد برای مهاجرین، نماینده خاص 
ملل متحد برای افغانســتان، صندوق حمایت 
از اطفال ملل متحــد، اداره مهاجرت دانمارک، 
کمیســیون مستقل حقوق بشــر افغانستان و 
مؤسسه  ندای زن اشــتراک داشتند. قابل ذکر 
است که جلســه کمیته فرعی خشونت مبتنی 
بر جنیست، به صورت ماهانه در دفتر ساحوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات برگزار 

می شود.

گسترشروابطوهمکاریهای
دفترساحویبادانشگاههای

دولتیوخصوصی 

در ادامه همکاري هاي قبلي بخش تعلیمات 
کمیسیون مســتقل حقوق بشر )دفتر ساحوي 
هرات( با دانشــگاه های دولتی و خصوصی این 
والیت، این بــار پنج تفاهم نامــه همکاری بین 
دفتر ساحوی کمیســیون مستقل حقوق بشر 
و مؤسســات تحصیالت عالی خصوصی خواجه 
عبداهلل انصاری، اشــراق، آسیا، هریوا و ریاست 
تربیه معلم والیت هرات به خاطر دســتیابی به 
اهداف مشترک به منظور تحقق حقوق بشر، به 

امضاء رسید. 
در جلسات امضای این تفاهم نامه ها درباره 
همکاري هاي دو جانبه کمیســیون و مؤسسات 
تحصیــالت عالــی صحبت شــد. مســئوالن 
مؤسســات تحصیــالت عالی والیت هــرات از 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، به عنوان نهادي 
نام بردند که همکاري های نزدیک با مراکز علمی 
و آکادمیــک دارد و در زمینه ترویج فرهنگ و 

ارزش هاي حقوق بشري  به مؤسسات تحصیالت 
عالی  کمک می کند.

برگزاریجلسهباهدفارتقاء
سطحآگاهیهمکاران
دفترساحویهرات

به ابتکار دفترســاحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در والیت هرات، از چندی 
به این سو جلسات مستمر آموزشی ارتقاء ظرفیت 
برای تمام همکاران بخش های مختلف برنامه یی 
دفتر راه اندازی می شــود. این جلسات با هدف 
تبــادل نظر و افزایش ســطح آگاهی همکاران 
برنامه یی دفتر، آشنایی بیشتر با قوانین، مقرره ها ، 
لوایح و کارشیوه های مرتبط و موضوعات مرتبط 

حقوق بشری برگزار می شود. 
سیدعبدالقادر رحیمی، رئیس دفتر ساحوی 
هرات در اولین جلسه آموزشی گفت: بحث ارتقاء 
ظرفیت کارمندان در یک اداره از مباحثی مهم 
اســت که باید به آن توجه صورت گیرد. آقای 
رحیمی در ادامه صحبت هایش افزود: همه ما با 
مسایل حقوق بشری و نحوه فعالیت بخش های 
مختلف کمیسیون آشنایی داریم، اما الزم است 
 این معلومات هر چند وقت یکبار غبار زدایی شده 
و دوبــاره یادآوری شــوند. وی اظهار امیدواری 
کرد که همه همــکاران بخش های برنامه یی با 
عالقمندی که دارند در این برنامه ها اشــتراک 

کنند.

برگزاریجلسهآموزشیدرباره
نحوهبرخوردبامعلولیندر

ولسوالیزندهجان

بخش حمایت از اشــخاص دارای معلولیت 
دفتر ســاحوی هرات جلســه آموزشی را برای 
25 خانم از والدین اشخاص دارای معلولیت در 
ولســوالی زنده جان والیت هرات برگزار کرد. در 
این جلسه درباره تشکیل، ظایف و صالحیت های 
ادامه در صفحه ۳6
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گفتار سوم: حق مصونیت از گرفتاری و 

توقیف خودرسانه

گرفتــاری و توقیف خودرسانــه از دیرباز به 

عنوان یکی از موارد نقض حقوق برش و حاکمیت 

قانون در جهان و افغانستان امری شناخته شده 

و رایج بوده است. بند 1 ماده 9 میثاق بین املللی 

حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد: »هرکس 

حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ شخص 

خودرسانه دســتگیر یا توقیف منی شود. آزادی 

هیچ شــخص ســلب منی شــود مگر بر اساس 

دالیل و طبــق اجراآتی که در قانون پیش بینی 

شده اســت.«. هدف اصل مذکور، تضمین این 

امر اســت کــه آزادی افراد بــه روش خودرسانه 

قابل سلب نیست. از سوی دیگر منظور از حق 

امنیت، حق برخورداری هر فرد از حامیت قانونی 

در اجرای حق آزادی خویش است .

بــا مطالعه مــاده 9 میثاق به نظر می رســد 

کــه واژه خودرسانه به معنــای ناعادالنه بودن یا 

چکیده
حفظ امنیت قضایی و اجتماعی شــهروندان و به طور کلی دوام و بقای یک جامعه مستلزم 
وجود نظام قضایی عادالنه و منصفانه است. چنانچه در فرآیند محاکمه جزایی حقوق اساسی 
شهروندان از طرف مقامات قضایی یا دولتی مورد توجه قرار نگیرد؛ برای مثال چنانچه افراد 
در جریان رسیدگی مورد شکنجه و یا رفتارهای ناشایست قرار گیرند یا اشخاص بی گناه به 
جای اشخاص مجرم مجازات شوند و به طور کلی وقتی که محاکمه به صورت کاماًل آشکار 
غیرعادالنه باشــد، در این صورت نظام عدالــت جزایی خودبخود اعتبار و ارزش خود را از 
دست خواهد داد و جامعه ای که در آن ارکان عدالت جزایی متزلزل گردد، دیر یا زود متالشی 

خواهد شد.
بنابراین برای رسیدن به یک جامعه خوشبخت که در آن حقوق و آزادی های شهروندان تأمین 

گردد، رعایت معیارها و موازین محاکمۀ عادالنه یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است.

ناســازگار با اصول عدالت یا با کرامت انســانی 

باشــد. معنای ایــن واژه موســع تر از واژه مغایر 

با قانون بــوده و عنارصی از نامتناســب بودن، 

ناعادالنه بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و عدم 

رعایت ترشیفات قانونی را در بر  می گیرد  .

کمیتــه حقوق برش مــوارد زیر را بازداشــت 

خودرسانه دانسته است:

• هــرگاه یــک زندانــی محکــوم، مــدت 
محکومیت خویش را ســپری کــرده و بازهم در 

زندان باقی می ماند.

• دســتگیری غیرقانونــی، در عیــن حــال 
خودرسانه نیز محسوب می شود.

• هرگاه منظور از دســتگیری، رســیدن به 
هدفی غیرقانونی باشد.

• هــرگاه بــه بازداشــت خودرسانــه، بدون 
ارزیابی عینی رضورت آن، دستور داده شود.

• هرگاه بازداشــت دستور داده شده توأم با 
سوء نیت بوده یا در اعامل قوانین مربوطه به طور 

صحیح، غفلت صورت گرفته باشد.

براساس قوانین افغانستان پولیس و موظف 

امنیت ملی منی توانند در متامی جرایم مظنون 

را گرفتار کنند. بلکه رصف در جرایمی که قانون 

بــه آن ها این صالحیت را اعطاء کرده اســت، به 

گرفتــاری اقدام کنند. مــاده 81 قانون اجراآت 

جزایــی افغانســتان در این باره مقــرر می دارد: 

»پولیــس و موظــف امنیت ملــی می توانند، به 

صالحیت خود، در حاالت ذیل شخص را گرفتار 

منایند:

1. در صورت ارتکاب جرم مشــهود جنایت 

یا جنحه که جزای آن حبس متوســط در قانون 

پیش بینی شده باشد.

2. شخصی که به حیث مرتکب جرم جنایت 

شناسایی یا معرفی شــده است، احتامل فرار و 

عایب شدن او متصور باشد.

بند يك- حق مصونیت از گرفتاری و توقیف 

خودرسانه در اسناد بین املللی
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بند 1 ماده 9 میثاق بین املللی حقوق مدنی 

و سیاســی مقرر می دارد: »هر کس حق آزادی و 

امنیت شــخصی دارد. هیچ شخص خودرسانه 

دستگیر یا توقیف منی شود. آزادی هیچ شخص 

سلب منی شــود مگر بر اســاس دالیل و طبق 

اجراآتی که در قانون پیش بینی شده است.

همچنیــن اصل منــع گرفتــاری و توقیف 

خودرسانه در اسناد بین املللی و منطقه ای زیر 

شناسایی شده است:

• اعالمیه جهانی حقوق برش )ماده 9(
• کنوانسیون اروپایی حامیت از حقوق برش 

و آزادی های اساسی )ماده5(

• کنوانسیون امریکایی حقوق برش )ماده 7(
• منشور آفریقایی حقوق برش )ماده 6(

• قواعد حداقل استاندارد سارمان ملل برای 
اجرای عدالت در مورد نوجوانان )ماده 13(

• قواعد حداقل استاندارد سارمان ملل برای 
اقدامات غیربازداشتی )ماده 6(

• قواعــد ســازمان ملــل بــرای حامیت از 
نوجوانانی که آزادی آن ها سلب شده است )ماده 

)17

بنــد دو- حــق مصونیــت از گرفتــاری و 

توقیف خودرسانه در قوانین افغانستان

ماده 24 قانون اساســی افغانستان در این 

مورد مقرر می دارد: »آزادی حق طبیعی انســان 

است. این حق حدودی ندارد تا زمانی که حقوق 

دیگران و مصالح عامه را که توسط قانون تنظیم 

می گردد، متأثر نسازد. آزادی و کرامت انسان از 

تعرض مصون اســت. دولت به احرتام و حامیت 

آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.«

ماده 27 قانون اساسی در این باره می گوید: 

»هیچ شــخص را منی توان تعقیــب، گرفتار و یا 

توقیــف منود مگر بر طبق احــکام قانون. هیچ 

شــخص را منی توان مجازات منود مگر به حکم 

محکمــۀ با صالحیت و مطابق به احکام قانونی 

که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.«

مــاده 31 قانون اساســی ترصیح می کند: 

»... متهم حــق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام 

منسوب اطالع یابد و در داخل میعادی که قانون 

تعیین می کند در محکمه حارض گردد.«

ماده 99 قانون اجراآت جزایی 1393 حکم 

می کند که توقیف باید قانونی بوده باشد )بند 1( 

و مقامات توقیف خانه منی توانند هیچ فردی را به 

توقیف خانه بپذیرند مگر بنا به امر یا قرار مقامات 

صالحیتدار قانونی )بند 2(

گفتار چهارم: حق مصونیت 

از شکنجه و آزار

علی رغم اینکه شکنجه متهامن و محکومان 

پیشینه ای به قدمت تاریخ اجتامعی برش دارد و 

همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانســانی 

به عنوان ابزار قــدرت و حکومت جهت رسکوب 

مخالفــان و ناراضیان و همچنین اخــذ اقرار از 

متهامن و اثبات اتهام آنان و یا کســب اطالعات 

از متهامن و محکومان استفاده شده است، اما 

امروزه »قرار نگرفنت انسان ها و خصوصاً متهامن 

و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات 

غیرانسانی، ظاملانه یا تحقیرکننده« هم در نظام 

حقوق برش و هم در نظام حقوق داخلی کشورها 

به عنوان یکی از حقوق بنیادین برش پیش بینی 

شده است.

قاعــده ممنوعیت شــکنجه در نظام حقوق 

بین امللــل قاعــده ای اســت مطلــق و در هــر 

زمــان و مــکان و در هر رشایطی اطــالق دارد و 

رشایطی نظیــر تهدید امنیــت داخلی، تهاجم 

خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه 

اِعامل شــکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را 

توجیه منی کند. ایــن قاعده به دو منبع حقوق 

بین امللل قاعده ای الزم االجرا شــناخته شده و 

از اقتدارحقوقی برخوردار شــده اســت؛ یکی از 

این منابع معاهدات بین املللی است و دیگری 

عرف بین املللی ناشی از طرز عمل عمومی که 

هامنند حقوق مقبول واقع شده است  .

بند يك- تعریف شکنجه و مبنای نظری 

ممنوعیت آن

الف( تعریف شکنجه

شکنجه در لغت به معنای اذیت و آزار، و رنج 

و عذاب آمده اســت ؛ امــا در اصطالح عبارت از 

هرگونه آزار و اذیت جسمی یا روانی شدید است 

که مأموران دولت و یا ســایر مقامات عمومی در 

ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود و به 

قصد اخذ اقرار یا کسب اطالعات و یا هر  انگیزه 

دیگر بر متهم یا محکوم علیه اِعامل می کنند.

در مادۀ 1 کنوانســیون منع شکنجه و سایر 

رفتارهای ظاملانه و غیرانســانی و تحقیرکننده 

مصوب 1984 سازمان ملل، شکنجه به رشح زیر 

تعریف شده است: »شکنجه به هر عملی اطالق 

می شود که عمداً درد یا رنج های شدید جسمی 

یا روحی به شــخص وارد آورد و منظور از آن این 

باشد که از این شخص یا شخص ثالث اطالعات 

یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این 

شخص یا شخص ثالث مرتکب شده  تنبیه گردد 

یا اینکه هدف از آن تهدید یا اجبار این شــخص 

یا شخص ثالث و یا تنبیه او به هر دلیل دیگری 

باشــد که مبتنی بر شــکلی از اشکال تبعیض 

اســت. مرشوط بر اینکه چنیــن درد و رنج های 

توســط مأموران دولت یا سایر مقامات عمومی 

یا با ترغیــب یا با رضای رصیح یــا ضمنی آنان 

تحمیل شــده باشد. درد و رنج های که منحرصاً 

از اجرای مجازات قانونی حاصل می شود و ذاتی 

یا تبعی چنین مجازات هایی اســت، شــکنجه 

محسوب منی شود«.

با توجه به این تعریف به طور خالصه می توان 

گفت برای تحقق شکنجه الزم است آزار و اذیت 

جســمی یا روحی توســط عوامــل حکومتی یا 

اشخاص رسمی در حین خدمت و یا به مناسبت 

شغل دولتی یا منصب رسمی انجام شود. عالوه 

بر این، آزار و اذیت عمدی بوده و عنوان مجازات 

نداشته باشد.

ب( مبنای نظری ممنوعیت شکنجه

مبنــا و اســاس حق قرار نگرفنت انســان ها 

در معرض شکنجه یا ســایر رفتارهای ظاملانه، 

غیرانسانی و تحقیرکننده هامن رشافت و کرامت 

ذاتی اســت که همه انسان ها به طور مساوی از 

آن برخوردار نــد؛ توضیح اینکه وقتی حکومت از 

شکنجه به عنوان ابزاری برای اِعامل فشار، تهدید 

و زور استفاده می کند و از این طریق می خواهد 

امنیت و اقتدار سیاســی خود را حفظ کند و یا 

متهامن و محکومان را وادار به ارائه اطالعات و یا 

اقرار کند، در حقیقت از فرد به عنوان یک وسیله 

برای رســیدن به یک هدف اســتفاده می کند و 

این امر چیزی جزء انکار کرامت و رشافت ذاتی 

انسانی نیست  .

ج( ممنوعیت شکنجه 

در اسناد بین املللی

مهم تریــن اســناد بین املللــی در زمینــۀ 

ممنوعیت شکنجه و ســایر رفتارهای ظاملانه، 

غیرانسانی و یا تحقیرکننده عبارتند از:

1. مــادۀ 5 اعالمیــه جهانــی حقــوق برش 

مصوب 1948 در این مورد چنین مقرر می دارد: 

»احدی را منی توان تحت شکنجه یا مجازات یا 

رفتاری قرار داد که ظاملانه و یا برخالف انسانیت 

یا موهن باشد.« 

2. میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی 

مصوب 1966 که در مادۀ 7 خود اعالم داشــته 

است: »هیچ کس را منی توان مورد شکنجه و آزار 

گرفتاری و توقیف خودرسانه 
از دیرباز به عنوان یکی از 
موارد نقض حقوق برش و 

حاکمیت قانون در جهان و 
افغانستان امری شناخته شده 

و رایج بوده است. بند 1 ماده 
9 میثاق بین املللی حقوق مدنی 

و سیاسی مقرر می دارد: 
»هرکس حق آزادی و امنیت 
شخصی دارد. هیچ شخص 
خودرسانه دستگیر یا توقیف 
منی شود. آزادی هیچ شخص 
سلب منی شود مگر بر اساس 
دالیل و طبق اجراآتی که در 
قانون پیش بینی شده است.«
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و اذیت یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا موهن 

قرار داد.« 

3. کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها 

و مجازات ها ظاملانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده 

مصوب 1984 که در مواد 2 و 4 این کنوانسیون 

شــکنجه علی االاطالق منع شــده و کشورهای 

عضو متعهد شــده اند که با اتخــاذ تدابیر مؤثر 

قانونی، اداری، قضایی وغیره از وقوع شــکنجه 

و آزار در قلمرو حاکمیت خود پیشــگیری کرده 

و چنیــن رفتاری را در قوانیــن جزایی خود جرم 

دانســته و کســانی را کــه در رشوع، مبارشت، 

رشکت یا معاونیت در شکنجه دخالت داشته اند، 

محاکمه و مجازات کنند؛ ماده 5 کنوانسیون هم 

با پیش بینی مفاد قاعده »اسرتداد یا محاکمه«، 

متهامن به شــکنجه را همه جا قابل محاکمه و 

مجازات دانسته است.

4. قراردادهای چهارگانۀ ژنو مصوب 1949 

سازمان ملل متحد که بر اساس مادۀ 3 مشرتک 

در هــر چهار قرارداد »رفتار خشــن، شــکنجه و 

آزار« کسانی که مستقیاًم در مخاصامت رشکت 

ندارند و نیز »لطمه به حیثیت اشــخاص به ویژه 

تخویف و تحقیر آنان« ممنوع اعالم شده است. 

در مادۀ 99 قرارداد سوم ژنو نیز به رصاحت مقرر 

شده است که: »هیچ فشار روحی یا بدنی نباید 

به منظــور اعرتاف به عمل مورد اتهام به اســیر 

جنگی وارد آید.« 

5. کنوانســیون حقوق اطفــال مصوب 20 

نوامــرب 1989 ســازمان ملل متحد کــه در بند 

الف مادۀ 37 خود چنین مقرر داشــته اســت: 

»هیچ کودکی مورد شــکنجه یا سایر رفتارهای 

بی رحامنه یا غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نخواهد 

گرفت ... .« 

د( ممنوعیت شکنجه در قوانین افغانستان

حق آزاد بــودن از شــکنجه و مجازات های 

ظاملانه یا تحقیرکننده عالوه بر نظام حقوق برش، 

در حقوق داخلی بســیاری از کشورهای جهان 

نیز پیش بینی شــده اســت. در مادۀ 24 قانون 

اساســی ترصیح شده است: »کرامت انسانی از 

تعرض مصون است« و دولت بر »حامیت از آزادی 

و کرامت انســان« مکلف شده است«. و در مادۀ 

29 قانون اساسی مقرر می دارد: »تعذیت انسان 

ممنوع است. هیچ شــخص منی تواند حتی به 

مقصد کشف حقایق از شــخص دیگر، اگر چه 

تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا 

باشد، به تعذیت او اقدام کند یا امر بدهد.« 

شــکنجه در قانون جزا جرم دانســته شده و 

مرتکب یا آمر آن به حبس طویل محکوم شــده 

اســت و اگر متهم بر اثر شکنجه به قتل برسد، 

مرتکب به جزای قتل عمد محکوم می گردد  .

در مادۀ 7 قانون اجراآت جزایی »مصونیت از 

توهین، تحقیر، تعذیب جسمی، روانی و هرگونه 

برخورد غیرانســانی« از جملــه حقوق مظنون و 

متهــم در مراحل تعقیب عدلی دانســته شــده 

است  . در بند 1 مادۀ 22 همین قانون، ترصیح 

شده اســت که »مأمور ضبط قضایی، سارنوالی 

و محکمــه در هیچ حالت اجــازه ندارند، خود یا 

از طریق شــخص دیگر، با رفتار ســوء ... اکراه، 

شکنجه ... تهدید و تخویف ... مظنون یا متهم 

را به اظهــار یا اقرار وادار مناینــد« و در بند دوم 

همین ماده هرنوع اظهار یا اقرار زیر تأثیر شکنجه 

غیرقابل استناد دانسته شده است  .

گفتار پنجم- حق دفاع 

و داشنت وکیل مدافع

بند يك- مفهوم حق دفاع 

و داشنت وکیل مدافع

دفاع به دو معنا به کار برده می شود، یکی به 

معنای عام که شــامل متام مواردی می شود که 

به خاطر ایجاد عکس العمل در برابر نامالیامت 

تبارز داده می شود، مانند دفاع مرشوع، دفاع از 

حریم کشور و غیره. اما دفاع به معنای خاص آن، 

شامل توضیحات و بیاناتی است که مدعی علیه با 

ارائه دالیل مستند، در دعوای حقوقی )مدنی(، 

مطالبه مدعی و در دعوای جزایی، اتهامات واردۀ 

مدعی را که مدعی العموم است، رد می کند. در 

واقع مدعی علیه با تکذیب مطالبات و خواست ها 

یا اتهــام وارده علیــه خود در یــک قضیه اقدام 

می کند. بنابرایــن دفاع از اتهــام وارده در برابر 

نهادهای عدلی و قضایی و انتخاب وکیل مدافع 

از جمله حقوق اساسی افراد به شامر می رود  .

حق انتخاب یا داشــنت وکیل مدافع به این 

مفهوم است که هر شخصی که تحت اتهام قرار 

داده می شــود و یا این که به خاطر ارتکاب جرم 

تحت بازداشــت قرار می گیرد، باید حق داشته 

باشــد تا برای خود وکیــل مدافع انتخاب کند. 

در صورتی که شخص قدرت و توان مالی تعیین 

وکیل مدافع را نداشته باشد، دولت مکلف است 

تا برای وی وکیل مدافع تعیین کند تا به شــکل 

رایگان از وی دفاع کند که این گونه وکیل مدافع 

را بنام مساعد حقوقی یاد می کنند  .

بند دو- حق دفاع و داشنت وکیل مدافع 

در اسناد بین املللی

1- حق دسرتسی به وکیل مدافع مورد تأکید 

برخــی ارگان هــای نظارتی اســناد بین املللی 

حقــوق برش و نیز مورد ترصیح پاره ای از اســناد 

بین املللــی الزام آور و غیرالــزام آور در این زمینه 

واقع شده است. برای منونه کمیته بین املللی 

حقوق برش اظهار داشته که »همۀ اشخاص که 

ســتگیر می شــوند باید فوراً به وکیل دسرتسی 

داشــته باشند«. اصول اساســی راجع به نقش 

وکال و اصــل 17 در مجموعــه اصول مربوط به 

حامیت از همه اشخاص تحت هرگونه بازداشت 

یا حبس، به طور مشخص مقرر می کند هنگامی 

که شخصی دســتگیر یا بازداشت می شود باید 

فوراً از حق بهره منــدی از معاضدت حقوقی به 

انتخاب خود، آگاه گردد  .

جزء )د( بنــد 3 ماده 14 میثاق بین املللی 

حقوق مدنی و سیاسی در این رابطه می گوید: 

»در حضور داشت خودش محاکمه شود و شخصًا 

یا به وسیلۀ کمک حقوقی وکیل منتخب خویش 

از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته 

باشد حق داشنت وکیل به او اطالع داده شود. و 

در مواردی که مصالح محکمه اقتضا کند از طرف 

محکمه رأســاً برای او وکیل تعیین شود و هرگاه 

در این صورت متهم از پرداخت حق ولوکاله عاجز 

باشد مصارف آن به دوش محکمه می باشد.« 

بند سه-حق دفاع و داشنت وکیل مدافع 

در قوانین افغانستان

مــاده 31 قانــون اساســی در ایــن رابطــه 

می گوید: »هرشــخص می تواند برای دفع اتهام 

به مجــرد گرفتاری و یــا برای اثبــات حق خود، 

وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد 

گرفتاری، از اتهام منسوب اطالع یابد ودرداخل 

میعــادی که قانون تعییــن می کند در محکمه 

حارض گــردد. دولــت درقضایــای جنایی برای 

متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین می مناید. 

محرمیــت مکاملــات، مراســالت و مخابــرات 

بیــن متهم و وکیل آن، ازهــر نوع تعرض مصون 

می باشد. وظایف و صالحیت های وکالی مدافع 

توسط قانون تنظیم می گردد.«

مــاده 152 قانــون اجراآت جزایــی در این 

مورد می گوید: »ســارنوال قبل از آغاز تحقیق از 

متهم می خواهــد وکیل مدافع با خود داشــته 

باشد. هرگاه متهم از گرفنت وکیل مدافع امتناع 

ورزد، موضــوع در محرض درج و امضای وی اخذ 

می گردد. در صورتی که متهم عدم توانایی مالی 

قاعده ممنوعیت شکنجه در 
نظام حقوق بین امللل قاعده ای 

است مطلق و در هر زمان و 
مکان و در هر رشایطی اطالق 

دارد و رشایطی نظیر تهدید 
امنیت داخلی، تهاجم خارجی، 

تروریسم و یا مصلحت نظام 
به هیچ وجه اِعامل شکنجه و 
یا رفتارهای خشن و موهن 
را توجیه منی کند. این قاعده 
به دو منبع حقوق بین امللل 
قاعده ای الزم االجرا شناخته 
شده و از اقتدارحقوقی 
برخوردار شده است
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خود را برای گرفــنت وکیل مدافع اظهار مناید، 

مطابــق احکام قانــون و مقرره مربوط بــه اداره 

مساعدت های حقوقی معرفی می گردد. 

عدم معرفی وکیل مدافع یا امتناع از گرفنت 

آن در جرم جنحه نبایــد مانع اجراآت تحقیق و 

ضیاع دالیل شود.

در جرم جنایت سارنوال مکلف است یک نفر 

وکیل مدافع را به مرصف متهم برای وی معرفی 

کنــد و در صورتــی کــه بی بضاعتــی وی ثابت 

گــردد مطابق احکام مقرره مربوط از طرف اداره 

مساعدت های حقوقی برای وی وکیل مدافع یا 

مساعد حقوقی تعیین می گردد«.

گفتار ششم- حق داشنت مرتجم

یکی از حقوق بدیهی هر شخصی این است 

که اگر به زبانی غیرقابل فهم مورد بازجویی قرار 

گیرد از کمک مرتجمی حاذق و صالح برخوردار 

شود، زیرا این برای رعایت رشوط انصاف رضوری 

اســت. البتــه حــق بهره منــدی از مرتجم های 

مناســب اختصاص به مرحلــه مقدماتی ندارد، 

بلکه در همه مراحل محاکمه الزم است و تأمین 

آن وظیفۀ همیشــگی ارگان قضایی است.این 

حق ارتباط مســتقیم با حق دفــاع دارد زیرا اگر 

متهــم به زبان کاری محکمه مســلط نباشــد و 

نتواند اتهامات و اسناد مربوط به آن را به خوبی 

درک کند منی تواند از خود دفاع مناســبی ارائه 

دهد. حق داشــنت مرتجــم در حقوق داخلی و 

اســناد بین املللی مورد تصدیق واقع شــده که 

هریک به رشح زیر بیان می شود:

بند يك-حق داشنت مرتجم 

در اسناد بین املللی

مــاده 14 میثاق بین املللی حقوق مدنی و 

سیاســی در این باره می گوید: »)3( هر شخص 

حــق دارد جریان تثبیت هر نوع اتهام علیه وی 

از تضمیــن های حداقل ذیل با تســاوی کامل 

برخوردار گردد:

)1(  از ماهیــت و علت اتهامی که به او 

نسبت داده می شود، در ارسع وقت و به تفصیل 

به زبانی که او بفهمد مطلع شود.

)2(  اگــر زبانی را کــه در محکمه تکلم 

می شــود منی فهمد و یا منی توانــد به آن تکلم 

مناید یک مرتجم مجاناً به او کمک کند.

در ردیــف )ج( بنــد 1 ماده 55 اساســنامه 

دیوان جزایی بین املللی می گوید چنانچه زبان 

مورد استفاده در بازجویی غیراز زبانی باشد  که 

شخص کاماًل می فهمد و به آن سخن می گوید 

شــخص حق یک مرتجم شایســته و ترجمه ای 

منطبق با رشوط انصاف را دارد  .

بند دو- حق داشنت مرتجم 

در قوانین افغانستان

قوانیــن  در  از مرتجــم  بهره منــدی  حــق 

افغانستان مورد تأیید قرار گرفته است. این حق 

در قانون اساسی و در قانون اجراآت جزایی برای 

متهم شناسایی شده است.

ماده 31 قانون اساسی در این باره می گوید: 

»متهــم حــق دارد به مجــرد گرفتــاری از اتهام 

منسوب اطالع یابد و در داخل میعادی که قانون 

تعیین می کند در محکمه حارض گردد.«

 مــاده 135 قانــون اساســی در ایــن باره 

می گویــد: »اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه 

توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطالع به 

مواد و اسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان 

مادری، توسط ترجامن برایش تأمین می گردد.«

حق داشنت مرتجم در قانون اجراآت جزايي 

افغانستان هم در مرحله تحقيق و هم در مرحله 

محاكمه براي متهم شناسايي شده است. ماده 

11 قانون اجراآت جزایی افغانستان در این مورد 

مقرر می دارد: »)1( پوليس، سارنوايل و محكمه 

مكلــف اند براي مجني عليه، مظنون يا متهمي 

كه زبان مورد استفاده در اجراآت تعقيب عديل را 

نداند... زمينه حضور ترجامن را ميرس سازند...«.

نتیجه گیری

حق بهره منــدی از محاکمــه عادالنه یکی 

از حقوق بینادی برش اســت. با رعایت این حق 

می توان از افراد در برابر محروم شدن خودرسانه 

آنان از حقوق اساسی خود از جمله حق بر حیات، 

آزادی و امنیــت حامیت منــوده و برخورداری از 

سایر حقوق مدنی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

آنان را تضمین منود. مجموعه تضمین هایی که 

به منظور عادالنه کــردن محاکمه به کار گرفته 

می شوند باید با معیارهای حقوق برش محک زده 

شوند. حقوق برش نه فقط مالک اصلی ارزیابی 

محاکامت اســت، بلکه تبلور عینی خــود را در 

محاکمه عادالنه می یابد.

اهمیــت این موضوع به مرتبه ای اســت که 

توجــه خــاص و اهتامم ویــژه حقــوق و جامعه 

بین املللــی را به خود جلب کــرده، به گونه ای 

کــه در نظام بین املللی حقــوق برش، به رصف 

شناسایی و اعالم اصل کلی محاکمه عادالنه به 

عنوان یکی از حقوق اساسی اکتفا نشده، بلکه 

به تفصیل از معیارها و تضمینهای آن سخن رفته 

است.

هامنگونه که بررسی شد، اسناد مهم حقوق 

بین املللــی بــرش و حقوق داخلی افغانســتان 

حاوی چنین معیارها و تضمین هایی است، که 

دولت افغانســتان را به تعبیه و رعایت آن متعهد 

می سازد.
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زموږ انساين حقوق

او د برش حقوق
دویمه برخه

حمیدحمیدی

ژباړه: ميوند

د حقوقو ډولونه

*اسايس حقوق څه دي؟

اســايس حقوق د حقوقــو د علم يوه برخه 

ده. د دې علــم موضــوع د هيــواد ســيايس 

بنســټونه دي. دا علــم د حکومــت او دولتي 

ســازمانونو بڼه او د دولت دندې ترشيح کوي. 

په بل عبارت، اســايس حقوق د حقوقو د علم 

يوه څانګه ده چې په اســايس قانون کې درج 

شــوي قواعد مطالعه او ارزوي. اسايس قانون 

رســمي مدون منت دی چې د هيواد سيايس 

تشــکيالت او هغه رژيم چې پر هيواد حکومت 

کوي منعکسوي. د اسايس حقوقو علم د هغو 

قواعــدو او مقرراتــو ټولګه ده چــې د هيواد د 

عمومي سازمانونو  اړند دي.

اســايس حقوق هغه علم دی چې د دولت 

اړونــد اړيکې او د عايل عمومــي قدرت یعنې 

دولت اړوند حقوقی اړيکې څيړي. په دې علم 

کې د دولت اړوند حقوقــي موضوعاتو يواځې 

يوه برخه ارزول کيږي او د مطالعې موضوع يې 

سيايس بنسټونه دي.

اســايس حقوق د حقوقــي قواعدو له علم 

څخه عبــارت دی، چې د هغې پر بنســټ په 

هيواد کې سيايس قدرت پلی کيږي او ليږدول 

کيږي. اســايس حقوق د يــو هيواد د عمومي 

حقوقو په چوکاټ کې موضوعه حقوق دي چې 

په اصولو رسه په اسايس قانون کې بيان شوي 

او جوړښتونه، صالحيتونه او په هغه دولت کې 

د تشکياليت او ســيايس اجزاوو د کار ډول په 

برابر ډول له آزاديو او د افرادو د بنسټي حقونو 

رسه مشخصوي. 

اسايس حقوق موضوعه حقوق دي. يعنې 

په ټولنه کې د ژوند د قواعدو يوه ټولګه ده چې 

د حاکــم ځواک په مټ برابريږي، تصوبيږي او 

پيل کيږي.

اسايس حقوق د عمومي حقوقو برخه ده. 

اســايس حقوق د مــيل يا داخــيل حقوقو په 

ټولګه کې راځي. دا چــې د قواعدو پيل کول 

يې د يو هيواد له پولو نه اوړي نو له بني املليل 

حقوقو رسه توپري لري.

اســايس حقــوق د ســيايس بنســټونو او 

حکومــت د تشــکيالتو او واکونو پــه اړه بحث 

کوي، چې په اســايس قانون کې درج شــوي 

دي. تاســو کولی شــئ د هيوادونو اســايس 

قوانينو ته په مراجعې رسه يې ولولئ.

اسايس حقوق موضوعه 
حقوق دي. يعنې په ټولنه 

کې د ژوند د قواعدو يوه 
ټولګه ده چې د حاکم 

ځواک په مټ برابريږي، 
تصوبيږي او پيل کيږي.

اسايس حقوق د عمومي 
حقوقو برخه ده. اسايس 
حقوق د ميل يا داخيل 
حقوقو په ټولګه کې 
راځي. دا چې د قواعدو پيل 
کول يې د يو هيواد له پولو 
نه اوړي نو له بني املليل 
حقوقو رسه توپري لري.
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*عمومي حقوق

عمومي حقوق د حقوقو علم له تقســيامتو 

څخه دي او د هغو قواعدو او مقرراتو ټولګه ده، 

چې د ټولنې په توګه د ټولو د ګټو مالتړ کوي. 

په دې حقوقو کې د ټولنې عمومي ګټه، افرادو 

او يا د هغــوی خصويص حقونو ته له پام کولو 

پرته مطرح ده، داســې چې په عمومي حقوقو 

کــې عمومي ګټې پر خصويص هغو برالســې 

دي.

د حقوقــو د دې څانګــې موضوع دولت او 

يا ټول ســيايس بنســټونه دي. له دې حقوقو 

رسه ســم د فرمانــروا طبقې حقــوق د فرمان 

اخســتونکې طبقې پر وړاندې تر بحث الندې 

نيــول کيــږي. پــه دې وضاحــت رسه چې په 

عمومي حقوقو کې د افرادو او حاکمو بنسټونو 

اړيکــې او د فرمانروايانو له يو بل رسه اړيکې او 

د فرمانروايانو او فرمان اخستونکو اړيکې ارزول 

کيږي.

کلــه چې عمومــي حقوق منځتــه راځي، 

انسانان د آمره قواعدو په يوه دايره کې محارصه 

کيــږي، چــې بايد د ســازمانونو، تشــکيالتو، 

بنســټونو او ادارو پــر وړانــدې تســليم يش. 

عمومي حقــوق په ديکتاتوري او اســتبدادي 

حکومتونــو کې تــل په اجبــار او زور رسه پيل 

کيــږي. دا حقــوق ټول هيوادوال يــا د ټولنې 

ټول غړي رانغاړي. 

*د عمومــي حقوقــو د پيــدا کېــدو او 

پراختيا تاريخچه

عمومــي حقــوق د نولســمې پېــړۍ لــه 

وروســتيو او د شــلمې پېړۍ لــه لومړيو څخه 

په ځانګــړي ډول له دوميــې نړيوالې جګړې 

وروســته په خصويص حوزه کې د دولتونو مخ 

په زياتېدو الســوهنې له امله پراخ شــوي او د 

افــرادو خصويص حقــوق يې تــر اغېز الندې 

راوستي دي.

*خصويص حقوق

خصويص حقــوق د حقوقو علم څانګه ده 

چې له يو بــل رسه د افرادو او د ټولنې د غړيو 

اړيکــې ارزوي، دې حقوقــو ته )مدين حقوق( 

هم وايي. په خصــويص حقوقو کې د عمومي 

حقوقــو برعکس چــې د ټولنې ګټــې په نظر 

کې نيــيس، د افــرادو ګټې لومړيتــوب لري. 

په خصويص حقوقو کې انســان د انســان پر 

وړانــدې دی، د عمومــي حقوقو برعکس چې 

انســان پکــې د حقيقي شــخص پــه حيث د 

حقوقي شخص )ادارو، سازمانونو او تشکيالتو( 

پروړاندې وي.

د خصــويص حقوقــو تر ټولو غټه نښــه، د 

عمومــي حقوقــو برعکس، چې پــه هغې کې 

د ټولنــې د افرادو اراده اغېز نــه لري، دلته د 

افرادو اراده اغېزمنه ده. په عمومي حقوقو کې 

دولت، پوليــس، مديران او قاضيــان د افرادو 

اراده تر اغېز الندې راويل، خو د ارادې آزادي، 

د قراردادونو آزادي او ورته معيارونه د خصويص 

حقوقو ځانګړتياوې دي.

*د کورنۍ حقوق

د کورنۍ حقوق د خصويص حقوقو څانګه 

ده او هغــه قواعــد او مقررات رانغــاړي چې د 

افرادو په خصويص اړيکو حاکم دي. د کورنۍ 

د حقوقو قلمــرو، د ټولنې د افرادو قلمرو دی، 

چــې د واده، طــالق، رسپرســتۍ )حضانت(، 

ســوداګرۍ، وصيــت، نفقــې، مهــر، مرياث، 

اهليت، تابعيت، نســب او استوګنځي په څېر 

مسائل رانغاړي.

*سيايس حقوق

ســيايس حقوق، د هغو حقوقــو ټولګه ده 

چې د عمومــي او داخيل حقوقــو په چوکاټ 

کــې د تعريــف وړ دي او يواځې د يو هيواد په 

اتباعو پــورې ځانګړي دي، چې خارجي اتباع 

پکې نه راځي.

پر همدې بنســټ که وايي چــې د ايران، 

ترکيې، افغانســتان يا ... ســيايس حقوق، دا 

حقوق په هغو افــرادو پورې ځانګړي دي چې 

د دې هيوادونــو تابعيت لري. د دې المل چې 

ولې په دې هيوادونو کې اوسېدونکي خارجي 

اتباع له ســيايس حقونو محروم دي، علت يې 

د هغــوی د مداخلې او د نفــوذ مخنيوی او د 

هيوادونو د خپلواکۍ ساتل ګڼل کيږي.

*کونسيل حقوق

کونســيل حقوق د هغــو قواعدو ټولګې ته 

ويــل کيږي چې د دولتــو د خارجي اړيکو يوه 

برخــه رانغــاړي. دا حقــوق اداري اړخ لري او 

موضــوع يې له هيــواده دبانــدې د دولتونو د 

اتباعو د ګټو او حقونو ساتنه ده. د دې حقوقو 

د اړونــدو چــارو اداره د دولتونو له اداري دندو 

څخه ده. سفريان او د دولت استازي هغه افراد 

دي چــې د يو هيواد له خــوا په بل هيواد کې 

دنده تررسه کوي. 

*ډيپلوماټيک حقوق

ډيپلوماټيک حقوق د هغو قواعدو ټولګه ده 

چې د دولتونو د بهرنيو اړيکو يوه برخه رانغاړي 

او ســيايس اړخ لري. دا حقــوق له يو بل رسه 

د دولتونو سيايس اړيکې څاري. ډيپلوماټیک 

مامور هغه سيايس مامور ته ويل کيږي چې د 

يو دولت له خوا په بل هيواد کې د خپل متبوع 

هيواد استازيتوب کوي.

*فردي حقوق

فردي حقــوق تاريخــي مخينه لــري. که 

وغواړو چې فردي حقوق وپيژنو بايد د انسانانو 

فطــرت او طبيعــت تــه پــام وکړو. لــه هامغه 

پخوانيو تاريخي وختونو بــاور پر دې و چې يو 

شــمېر حقوق شته چې ريښــه يې د انسان په 

فطرت او طبيعت پورې تړلې ده.

دا حقوق لــه ټولو هغو قواعــدو او مقرراتو 

بهرت او لوړ دي، چــې د زمان او مکان له اړتيا 

رسه سم ټاکل کيږي. فردي حقوق د انسانانو 

د طبيعي حقوقو پــه توګه د تاريخ په پيل کې 

رامنځته شــوي او وروسته يې په منځنیو پېړيو 

کې مذهبي رنګ واخيســت او وروسته په اووه 

لســمه او اته لسمه پېړۍ کې د لويو پوهانو او 

د علــم، پوهې او حقوقو د برخې د نومياليو له 

خوا پراختيا ورکړل شوه. بالخره په شلمه پېړۍ 

کې په ځانګــړي ډول د لويې نړيوالې جګړې 

وروســته په ټوله نړۍ کې د يوې بديهي چارې 

په توګه راښکاره شول.

اوس فردي حقوق يو شــمېر پېژندل شوي 

او رســمي حقونه دي چې د شــمېرلو وړ دي. 

هغــه حقوق چې پــه خپل تاريخــي مزل کې 

پــه بېالبېلو هيوادونو کــې د حقوقو د اعالميو 

په بڼه په رســمي ډول وپېژندل شول، چې له 

دې اعالميــو څخه کوالی شــو د ځينو يادونه 

وکړو، لکه په 1215 ميالدي کې  په انګلستان 

کــې لوی منشــور، په 1776 کــې د امريکا د 

خپلواکۍ اعالميــه، په 17۸9 ميالدي کې په 

فرانســه کې د برش حقونو اعالميه او بالخره په 

194۸ کال کې د برش حقونو نړيواله اعالميه.

دا هــره يوه اعالميه فردي حقوق بيانوي او 

اوس د نړۍ په کچــه د الزم الرحايه حقونو په 

توګه ځای لري.

د ال نورې توضيح لپاره کوالی شو په الندې 

توګه د څو فردي حقوقو يادونه وکړو:

الــف: د فــردي عمــل د آزادۍ حــق لکه 

د ژوند حــق، د ځــان د آزادۍ حق، د امنيت 

حق، د استوګنځي د آزادۍ او مصئونيت حق، 

د ليکنــو د خونديتوب حــق او د تګ راتګ د 

آزادۍ حق.

ب: د فکــر د آزادۍ حق، لکه د عقيدې او 

آيــني آزادي، د بيان د آزادۍ حق، د ښــوونې 

او روزنــې د آزادۍ حق، د اخبار او اطالعاتو د 

آزادۍ حق، د منايش د آزادۍ حق.

ج: د راټولېــدو د آزادۍ حق لکه د موقتي 

راغونډېدو آزادي او له يو سازمان رسه د يوځای 

کېدو د آزادۍ حق.

د: د اقتصادي او ټولنيزې آزادۍ حق، لکه 

د مالکيت حق، د تجــارت او صنعت د آزادۍ 

حق، د کار د آزادۍ حق.

*ټولنيز حقوق

ټولنيز حقــوق عبارت دي لــه هغو حقونو 

څخه چې قانون جوړوونکي د هيواد د اتباعو او 

د هيواد د حاکميت په قلمرو کې د اوسېدونکو 
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لپاره منيل وي او يواځې د قانون يا د صالحې 

محکمې د حکم له مخې ســلبيږي. د ټولنيزو 

حقوقو مصاديق عبارت دي له:

الــف: په ميل شــورا کې د ټــاکل کېدو او 

ټاکلو حق

ب: په ټولو ټولنو، انجمنونو او شوراګانو کې 

د غړيتوب 

ج: ښوونيزې، د ورځپاڼه ليکنې چارې او...

*مدين حقوق

مدين حقوق د خصويص حقوقو يوه ټولګه 

ده چــې د ټولنــې د افرادو اړيکې تر پوښــښ 

الندې راويل.

*د سوداګرۍ حقوق

د ســوداګرۍ حقوق هــم د هغو حقوقو له 

جملــې څه دي چــې د خصــويص حقوقو په 

ډله کې راځي. د دې حقوقو حوزه د هيواد په 

داخل يا بهر کې د سوداګريزو عملياتو پوښښ 

دی. د ســوداګرۍ پــه حقوقو کــې د تجاري 

معامالتــو ډولونــه او د معامالتــو ډولونه بحث 

کيږي، چې ټــول د قراردادونو تر کيل قاعدې 

الندې طبقه بندي کيږي.

*د برش حقوق

د برش حقوق هغه برخه او تسلط دی چې 

ټول انسانان يې له پيداکېدو رسه سم د انسان 

بــودن له امله لري. د برش حقــوق له هر ډول 

تعلقاتو پرته د انسان برخه او صالحيت دی. دا 

حقوق کم تر کمه، د انساين کرامت او رشافت 

تامني او د تامل وړ ژوند دی. د برش حقوق څو 

ځانګړنې لري:

1-  د بــرش حقوق د انســانانو ذايت حقوق 

دي.

2-  د برش حقوق د انسانانو دامئي حقوق 

دي.

3-  د بــرش حقوق نورو ته نه انتقاليدونکي 

دي

4-  د برش حقوق ټوليز يا عمومي دي.

هر انســان د انســان بودن په ســبب حق 

لــري چې ژوند وکړي او ژوند ته دوام ورکړي او 

دا حــق برقرار دی، تــر هغه چې د دې حقوقو 

موانع، د ژوند د حق سلب تر محدودو رشايطو 

الندې او يــا ناديده وګڼي. يعنې، هر انســان 

د هغــه نژاد، ژبې، مليت او يــا په يوه ځانګړې 

ټولنيزه ډلــه کې د هغه غړيتوب ته له پام پرته 

حــق لري چې له ژونده برخــه من وي. د برش 

حقوق يو شــمېر قواعد دي چې هغه قواعد د 

برش حقونو د مضامينو تر عنوان الندې تدوين 

شوي دي.

د تېرو کلونو پر پرتله د ښــځو پــر وړاندې د زور 

زیايت او تاوتریخوايل پیښــې ډېرې شــوې دي 

همدې شــمېرو ته په کتو د افغانســتان د برش 

حقونو خپلواک کمیســیون د ګردیز سیمه يیز 

دفرت وغوښــتل چې په پکتیا والیت کې د ښځو 

پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو اړوند د عدالت 

غوښتنې غونډه را وبويل.

ګردېز ســیمه يیز دفرت یاده غونډه د 1396 

کال د سلواغې میاشتې په ۸ نیټه د پکتیا والیت 

د دولتــي ادارو د مســئولینو، د مــدين ټولنو د 

استازو  او قومي مرشانو په ګډون تررسه کړه .

د پکتیا د ښځو شبکې مرشې آغلې زرغونه 

همت وویل چې دوی د والیت مقام رسه په ګډه 

د یادې ستونزې په اړه خربې کړې دي او پریکړه 

شوې چې د ښــځو چارو ریاست دې څو کوټې 

جوړې کړي څو په هغه کې دغه ډول ښــځې و 

اوسيږي.

کندهار: پر ماشومانو د 
تاوتریخوايل د ناوړو اغیزو په تړاو 

د پوهاوي غونډه وشوه
د روان 1396 کال د ســلواغې پر 23 نېټه 

د کندهار ښــار د ماللۍ د نجونو لیســې له یو 

شمېر ښــوونکو او زده کونکو رسه پر ماشومانو د 

تاوتریخوايل د ناوړو اغیزو په تړاو د يادې لیسې د 

غونډو په تاالر کې د پوهاوي غونډه وجوړه.

لغامن: امنیې قومندان رسه د 
پیژندګلوۍ ناسته او دقضایاو 

رشیکول
د لغــامن والیــت د نــوي امنیــه قومندان 

رسه د پیژندګلوۍ ناســته په داســې حال کې 

وشــوه چې دجالل اباد ســیمه یز دفرت ریئسې 

صربینه»حمیدی«، د امنیت مسئول سیدقاسم 

»پاچــا« او د یادې قومندانۍ د حقوق برش مدیر 

حاجي عامل شاه حضور درلود.

اغلې »حمیدي« نوي امنیــه قومندان ته د 

از صفحه 11

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کميسيون

ښه راغالســت تر څنګ د کمیسیون او امنیتي 

ارګانونو تر منځ د همکارۍ او همغږۍ پر هوکړه 

لیک خربې وکړې.

کندهار: د مندیسار روغتیایي 
کلنیک له ښځینه کارکونکو او 

مراجعینو رسه د پوهاوي غونډه 
وشوه

د روان 1396 کال د ســلواغې پــر ۸مــه د 

تاوتریخوايل او اقتصادي ستونزو ترمنځ د اړیکو 

په هکله د دامان ولسوالۍ د مندیسار روغتیایي 

کلینیک لــه )4۰( تنــو کار کونکو او ښــځینه 

مراجعینــو رسه په ياد کلینیک کــې د پوهاوي 

غونډه وشوه.  

د یادونې وړ ده چــې د غونډې پر ګډونوالو 

د کميسيومعلومايت خپرونې هم وویشل شوې.

کندهار: هلمند والیت ته کاري سفر 
تر رسه شو

د روان 1396 کال د ســلواغې پــر 15مه د 

کندهار ســیمه ییــز دفرت دمعلولیــت لرونکو د 

برشي حقونو د ودې او پراختیا څانګې مسئول 

صاحبزاده ناالن د معلولیت لرونکو د برش حقونو 

وضعیت د څارنې په موخه د هلمند والیت مرکز 

لښکرګاه ته کاري سفر تررسه کړ.

ښاغيل صاحبزاده همداراز د هلمند والیت د 

کار، ټولنیزو چارو د ریاست، د اطالعات و فرهنګ 

ریاست او د معلولینو د اتحادیې له مسئولینو او 

کارکونکو رسه، د معلولیت لرونکو د برشي حقونو 

اړوند د پوهاوي غونډې جوړې کړې.
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درس هایی از اصالحات 
در مبارزه با فساد

)گرجستان(
منبع: آکادمیا

برگردان: یحیا سرپلی

گرجســتان از زمــان اجــرای اصالحــات 
مبارزه با فساد موســوم به »انقالب گل سرخ« 
در نوامبر 2۰۰۳ دســتاورد قابل توجهی داشته 
است. این اصالحات برای بهبود عرضه خدمات 
به شــهروندان برای احیای اعتمــاد عامه روی 
دســت گرفته شــدند. این تدابیر روی تصویب 
قوانین جدید برای مبارزه با فســاد و اتخاذ یک 
استراتژی مبارزه با فساد جامع و برنامه عمل در 
سال 2۰۰5، هم چنین حمایت از سیاست عدم 
تحمل در برابر فساد اثر گذاشتند. این استراتژی 
شامل اصالحات ساختاری، جلوگیری از فساد، 
محیط باز تجاری، تصویب و اجرای کنوانسیون ها 
و سیاست های بین المللی برای مبارزه با فساد و 

جلب و حمایت عامه از مبارزه با فساد می شدند. 
این مقاله در پی ارائه  چکیده ای از موفقیت 
اصالحات مبارزه با فساد گرجستان در مشارکت 
شــهروندان و کسب اعتماد آن ها و رویکردهای 
اتخاذ شــده در مبارزه با چرخه  فســاد اســت. 
این کشــور موفقیت بزرگی در اصالحات برای 
مبارزه با فســاد از طریق کاهش شــاخص های 
سرگیجه آور فساد به کمترین حد کسب کرده 
اســت. رقم جرایم کاهش یافتند؛ سیستم های 
گمرکی و مرزی دگرگون شدند؛ سیستم مالیاتی 
مدون شد و پاسخ دهی به خدمات عامه تقویت 
 و فرهنگ خدمات، توسعه یافت و اعتماد عامه 

احیا شد. 

گرجستان از زمان اجرای 
اصالحات مبارزه با فساد 

موسوم به »انقالب گل رسخ« 
در نوامرب 2003 دستاورد 

قابل توجهی داشته است. این 
اصالحات برای بهبود عرضه 

خدمات به شهروندان برای 
احیای اعتامد عامه روی 

دست گرفته شدند. این تدابیر 
روی تصویب قوانین جدید 

برای مبارزه با فساد و اتخاذ 
یک اسرتاتژی مبارزه با فساد 
جامع و برنامه عمل در سال 

2005، هم چنین حامیت از 
سیاست عدم تحمل 

در برابر فساد اثر گذاشتند. 
این اسرتاتژی شامل اصالحات 
ساختاری، جلوگیری از فساد، 
محیط باز تجاری، تصویب 
و اجرای کنوانسیون ها و 
سیاست های بین املللی برای 
مبارزه با فساد و جلب و 
حامیت عامه از مبارزه با 
فساد می شدند
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رویکردهای واکنشی، پیش گیرانه و کنشی
این اصالحات از لحاظ ماهیت، واکنشــی، 
کنشــی و پییش گرانه بودند. رویکرد کنشــی 
نخســتین بخش از اصالحات بود که نسبت به 
تحقیقات، تعقیب قضایی و مجازات اشــخاص 
فاســد اطمینان می داد. ایــن رویکرد مقامات 
فاسد زیادی را در دولت پیشین رئیس جمهور 
شــواردنازده و رهبران تجاری مرتبط را، متأثر 
ساخت. بین ســال های 2۰۰۳ و 2۰۱۰ حدود 
هزار مقام دولتی با اتهامات فساد در گرجستان 

متهم شدند. 
تدابیــر پیش گیرانــه بــر نظــارت کامل 
سیســتم های دولتی مثل نیروی پولیس، اداره 
گمرکات، سیستم دانشگاه، بخش انرژی، ساختار 
مالیه و پرداخت، ساده سازی کارشیوه ها و صدور 
جوازهای تجاری متمرکز بودند. برای جلوگیری 
از این که فســاد در نهادهای عامه، شکل نگیرد، 
مقام های فاســد برکنــار و کارمنــدان جدید 

استخدام و آموزش داده شدند.
تدابیر کنشی، ساختارهای خدمات عامه از 
طریق طرح و اتخاذ سیاست های پیش گیری و 
بهداشــتی که مانع ایجاد محیط فاسد می شد، 
را تقویت کردند. در نتیجه، این وضعیت سبب 
بهبود عملکرد حکومت شــد؛ مناطق مستعد 
فساد در ســاختارهای خدمات عامه را کاهش 
داد و عرضــه خدمــات مؤثر به شــهروندان را 
تقویــت کرد. بازبینی اطالع رســانی به مردم از 
طریق تحقیق و مشارکت هم برای موفقیت این 

اصالحات در نظر گرفته شدند. 

مشارکت شهروندان
شهروندان از طریق دادن معلومات، مشوره 
و مشارکت فعال، دخیل ساخته شدند. حکومت 
نیاز به اشتراک شهروندان و تقویت حمایت آن ها 
را درک کرد و در نتیجه، اطالع رســانی عامه و 
دسترســی عموم به معلومات درباره اصالحات، 
عوامل کلیدی بودند کــه در تحقق اصالحات، 
به ویــژه در اقدامات دولت برای هدایت و حذف 
طرزالعمل های غیرضروری کمک زیادی کردند؛ 
جایــی که به کارمنــدان ســطح پایین اغلب 
پیشنهادهایی درباره شــیوه های بهبود عرضه 

خدمات داده می شد. 
شهروندان امکان تماس 24 ساعته برای ثبت 
شکایات شان یا گزارش اتهامات فساد، داشتند و 
کمره های ویدیویی در همه جا برای شهروندان، 
ثبوتی یا شــواهدی از نقض یــا ارتکاب جرم از 
سوی مقامات پولیس، دولت  یا حتی شهروندان 

فراهم می کردند. 

 چوکات قانونی 
قوانین مبارزه با فســاد رســماً اعالم شدند 

و تدابیر جدیــدی برای مجــازات مجرمین و 
سیاست های سخت گیرانه ای برای حذف فساد 
در سیســتم دولتی در نظر گرفته شدند. دولت 
قوانین و دســتوراتی را برای این که شهروندان 
متفاوت فکر کنند، وضع کرد و احترام نسبت به 
مجرمان را از بین برد و اقتدار نهادهای رسمی و 
قانونی را نسبت به نهادهای ضعیف و غیررسمی 

نشان داد. 
دولت مــدل مبارزه بــا مافیــای ایتالیا و 
 Racketeer Influenced and( الیحه ریکــو
Corrupt Organizations( ایــاالت متحــده 
امریــکا را مورد مطالعه قــرار داده و به عاریت 
گرفت و قانون جدید جزایی و اصالحی خود را 
در ســال 2۰۰4 وضع کرد که در نهادینه سازی 
اصالحات بر ضد مجرمین و اشــخاص فاســد، 
بسیار مهم بود. دولت هم چنین قانون معافیت 
از مالیــات را در ســال 2۰۰4 تصویب کرد که 
به مالیات دهندگان به استثنای مقامات دولتی 
اجازه می داد تا دارایی های گزارش نشده خود را 

قبل از ختم سال 2۰۰5 اعالم کنند. 
قانون جدید دیگــری که به مقامات امکان 
مصــادره پول و اموال به دســت آمده از راه های 
غیرقانونــی و تعقیب حقوقی آن هــا را می داد، 
از طریق قانون زالند نو درباره آزار و مشــارکت 
جزایی و قانون ســری بریتانیا بــرای مبارزه با 

سازمان های جنایتکار، اجرایی شد.
قوانین به سرعت جهت تقویت سیاست عدم 
تحمل در مبارزه با فساد به تصویب رسیدند. بعداً 
به ترتیب بازبینی و مرور شدند تا ساحات گنگ 
را واضح ساخته شده و تمامی رخنه های تقلب از 

سوی مجرمان گرفته شود. 

اعتماد  برای کســب  عوامل محیطی 
شهروندان

رهبران اصالحات بر این نظر بودند که فساد 
کمابیش در تمامی جنبه های زندگی گرجستان 
نفوذ کرده اســت. مردم )علی رغم اراده شــان( 
رشوه می پرداختند تا بیشــترین خدمات را به 
دســت آورند؛ در نتیجه تدابیــر قوی باید روی 
دست گرفته می شد که از شیوع فساد در کشور 
به شــکل قابل توجهی می کاســت. هم چنین 
کسب اعتماد عمومی بسیار مهم بود. در نتیجه 
رهبران اصالحات در یک سری از نشست درباره 
رویکردهــا برای آوردن اصالحــات بحث کرده 
و نتیجه گیــری کردند که اصالحات به شــکل 

تدریجی امکان ندارد. 
برای کسب اعتماد عمومی تمام افراد فاسد 
در قسمت خدمات عامه از کار برکنار و محاکمه 
و قوانین جدید مبارزه با فســاد تصویب و اعالم 
و به اطالع شهروندان رسانده شدند و مشارکت 

آن ها در روندهای اصالحات، اجازه داده شد.

چرا تجمعات پدید می آیند؟
تجمعات علــل و انگیزه های مختلف دارند: 
کوچک و بزرگ اند، مسالمت آمیز  یا قهر آمیزند   
و علت و انگیزه آن حس کنجکاوی مردم برای 
دانستن یک موضوع اســت.  تجمعات اکثراً در 
حالت تما شا ی  به میان آمدن حادثات ترافیکی 
صو رت می گیرد و موجب خطرات نیز می شود. 
پولیس مکلف اســت در محل تجمع به منظور 
تأمین امن و نظم عامه مصروف اجرای پهره داری 
و گزمه باشد. نیز  مکلف است تجمعات را به موقع 
به مرجع مافوق اطالع دهد تا تدابیر پیشگیرانه 
اتخاذ شود.  در تجمعاتی که خطر جانی و مالی 

متصور نیست، پولیس حق مداخله  ندارد. 
نمایش  چیست ؟

یک جا  شدن شماری از اشخاص با انگیزه های 
مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، مذهبی ـ فرهنگی ، 
هنری ، ورزشی و غیره در فضای سرباز و سر بسته 

است .
پولیس مکلف اســت برای  راه اندازی چنین 
نمایش هایی زمینه های مناسب و تسهیالت الزم 
به منظور برگزاری هر چه بهتر نمایش ها اتخاذ 
کند و برنامه مناســب طرح و اجرا و به اقدامات 

ضروری بپردازد.
نتیجه گیری

پولیس وظیفه تأمین امن و نظم عامه را به 
عهده دارد. ضرور اســت با معیار های حرفه ای و 
آگاهی از قوانین نافذ  کشور آراسته باشد تا بتواند 

مصدر خدمت به مردم عزیز  شود. 
از این که نظر به هدایت مقدمه قانون اساسی 
 ما که در سال ۱۳82 نافذ شد، لویه جرگه متعهد 
شــده که به منظور ایجاد جامعه مدنی عاری از 
ظلم ، اســتبداد ، تبعیض و خشــونت مبتنی بر 
قانون مندی، عدالت اجتماعــی، حفظ کرامت 
انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم 

حرکت کند.
 پولیس در خدمت مردم اســت و حقوق و 
آزادی های اساسی مردم را رعایت و عمل خویش 
را به اساس متناســب بودن ، قانونی و ضروری 

بودن انجام دهد.
رعایــت حقوقــی اجتماعــات، اعتصابات 
و مظاهــرات شــهروندان افغانســتان، یکی از 
مکلفیت های اساســی پولیس در حین اجرای 

وظیفه شناخته می شود. 
رعایت آن در قانون اجتما عا ت سال ۱۳96 
مد نظر گرفته شده  و باید براساس آن رفتار کند . 

مآخذ :
- قانون اساسی سال ۱۳82 

- قانون اجتماعات و اعتصابات و تظاهرات ۱۳96
- دست نامه های اکادمی پولیس )نا صر ی(

از صفحه 33

نقش پولیس در برقراری ...
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په پښتو شاعرۍ
کې د عدل او 
انصاف اهميت

سرمولف فیض اهلل فایز

ښــکاره ده، چې د خلکــو او ټولنې په منځ کې 

عدالت او انصاف د ســولې، ابادۍ او پرمختګ 

یو مهم اصل دی او پرته له عدل او انصاف څخه 

په ټولنه کې سوله، ارامي او ابادي نا ممکنه ده 

او ځــای به يې جنګ، جګــړو او ناخوالو نیولی 

وي. که څوک د چــا په حق، مال، ځمکه، ابرو 

او عــزت... تیری ونکړي نو بــل به ولې جنګ، 

جګــړې او تاوتریخوايل ته الس اچــوي. دا نن 

چــې څومره ناخوالې وينو مطلق اکرثیت يې د 

بې عدالتۍ، ظلم او بــې انصافۍ له امله دي، 

ایــا دا وژنې او ورانۍ که په هرنامه وي، که د هر 

چا له خوا وي، ایا دا ظلم او وحشت نه دی؟ دا 

د دولت مال او شتمني چې د ملت مال دی په 

بې درېغه ډول غال کول او چور کول بې انصايف 

او بې عدالتي نه ده؟ د قانون ماتول، د دولت له 

خوا د قانون نه پيل کېدل او د عديل او قضايي 

ارګانونو په منځ کې فساد او بې عدالتي، دا ټول 

د بې انصافۍ او بې عدالتۍ ښکاره بېلګې دي، 

چې له امله يې ټول ملت بدبخته شوی دی.

شاعران او ا دیبان هم چې د ټولنې په منځ کې 

اويس نــو چې کله هم په ټولنه کې څه ویني یا 

يې اوري  هغه ور باندې تاثیرکوي، بیا نو قلم را 

اخــيل او د قلم په ژبه د ناخوالو د له منځه وړلو 

او د ټولنې او هیواد د خلکو او حاالتو د اصالح، 

سمون او خیر غوښتنې په موخه زحمت کاږي، 

شــپې ســبا کوي او د ټولنې غږ ته ژبه ورکوي. 

په پایله کې د شــعر یا نرث په بڼه ډیر علمي  او ا 

ديب اثار را منځته کوي چې دا ډول اثار په پښتو 

شــاعرۍ کې سلګونه کاله مخینه لري او ډیر د 

قدر او ارزښت وړ دي.

دا چې د شــعر ژبه ســمبوليکه ده او دا چې د 

انســاين ټولنې بېالبېلــې دورې او پړاوونه رسه 

ورتــه والی لري په دوی کې ځینو شــاعرانو څو 

سوه کاله پخوا هسې څه ویيل چې نن ورځ یې 

موږ کټ مټ وینو، له دې څخه دا یوه خربه هم 

څرګندیــږي چې ممکن په هغــه وخت او هغه 

سیمه کې به هم همداسې ناخوالې لکه نن ورځ 

چې زموږ ټولنه ور رسه مخامخ ده موجودې وې.

عبدالرحامن بابا:

پــه رس کــې عبدالرحــامن بابــا دی چــې د 

کالسيک پښــتو شــاعر په توګه نړیوال شهرت 

لري، په دیوان کې يې ګڼ شمېر موضوعات په 

داسې ډول څرګند کړي چې ور باندې پوهېدل 

هر چاته اســانه او په هره ټولنه او هر زمان کې 

يــې خلکو قدر کړی او کوي بــه يې، ان تر دې 

چې دیني عاملان د وعظ او نصیحت پر وخت د 

ده بیتونه په جوش رسه وايي او د خلکو په زړونو 

باندې نیغ اثر کوي.

 رحــامن بابا چې د مغلو په دوران کې ژوندی و 

او د پښتنو او مغلو تر منځ جګړې يې لیديل، دا 

چې د پښتنو په سیمه کې هم یو منظم حکومت 

نه و او هر قوم او قبیلې ځان ته پاچاهي درلوده، 

د دوی په خپلو منځونــو کې هم جګړې وې او 

یــو پر بل ډېر ظلمونه کېــدل، نو دې حاالتو ور 

باندې ډیر اثر کړی دی او ځکه نو د دیوان ډیره 

زیاته برخه يې عامو خلکو ته د خیر ښیګڼې له 

الرښــوونو ډکه ده، د ظلم او ظامل مخالف دی، 

په ډیره عامیانه ژبه خلک له ظلمه را ګرځوي او 

د ظلم بدي ورته بیانوي. لومړی به وګورو چې د 

مغيل اورنګزېب د ظلم په اړه څه  وايي: 

اورنګزېب هم یو فقیر و

چې ټوپۍ يې وه په رس

خو يې هومره فقیري وه

چې څه نه وو میرس

ګوره څه چارې يې وکړې
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په عیال د خپل پدر

وار په وار يې تر تیغ تېر کړل

د خرم متام ټرب

بارې ورځ ور څخه والړه

وخت پرې راغی مازیګر

همګي شو ځنې پاتې

که يې ملک و که لښکر

رحــامن بابــا وايــي، چې پــه لومــړي رس کې 

اورنګزېــب هم یو ملنګ ســړی و، ځــان يې د 

خدای دوســت باله مګر دا تر هغه وخته پورې 

وه چې ظلم يې له الســه نه کېــده، ځکه واک 

او قدرت يې نــه درلود، خو کله چې يې واک او 

قدرت پیدا کړ بیــا يې لومړی په خپل پالر او د 

خپــل پالر په اوالد هغســې ظلمونه وکړل چې 

څــوک يې مړه کــړل، څوک ړانده، خــو دا دنیا 

نامراده ده ډیر ژر وخت ور باندې تیر شــو او دا 

ټول ور ځنې پاتې شول.

د ظامل له اشنايي توبه توبه

د خود بین له بینايي توبه توبه

***

په انصاف او عدالت به نوشیروان شې

هر عمل که د خپل ځان په ترازو کړې

کــه انصــاف او عدالت وکــړې نو ته بــه هم د 

نوشــیروان په شــان د خلکو په منــځ کې عزیز 

شــې، نوشــیروان که څه هم مسلامن نه و مګر 

دا چــې عادل و هر څــوک يې په نېک نوم رسه 

یادوي او ډېرو مســلامنو ليکونکو يې د عدل او 

انصاف داستانونه ليکيل دي.

چې نيکي بدي په تله کې تلل يش

خود په خپله تله واخله عدالت کړه

مخکې له دې چې ســتا اعــامل و تلل يش او 

بــدل يې درکړل يش، پخپله تلــه را واخله او له 

ځــان رسه عدالت وکړه، چې ایا نیکي دې ډېره 

ده که بدي.

که څوک تله د انصاف په الس کې درکړي

خپل ټتو او د بل آس به برابر کړې

تو لعنت دي په دا هسې منصفۍ شه

چې له حقه و باطل و ته ګذر کړې

عدالت کوه، دومره بــې انصايف او بې عدالتي 

مه کوه چې که څوک تا منصف وټاکي نو ته به 

داسې بې انصايف ته الس کړې چې خپل خر او 

د بل آس به رسه برابر کړې، نه، ته که د ځان په 

اړه وي که د بل لپاره له عدالت څخه مه تېرېږه.

که دې وېره يش له ظلمه له ستمه

ته هم مکړه په هیچا باندې ستم

که چیرته له تا رسه په خپل ځان باندې د چا له 

خــوا د ظلم وېره وي نو ته هم په چا باندې ظلم 

مه کوه چې بل هم په تا باندې ظلم و نه کړي .

په شپه وینې د مظلوم خوري

سبا کېني په منرب

رحــامن بابا له هغو عاملانو او حاکامنو بد وړي 

چې ظامل وي او په ښکاره يو ډول ځان ښيي خو 

په پټه ظلم کوي او د مظلوم حق خوري.

د خلیل تر کعبې دا کعبه ده لویه

که آباد کړي څوک ویران حرم د زړه

رحامن بابا آن تر کعبې د خوږمن زړه رغول غوره 

ګڼي.

خوشال خان خټک:

خوشــحال خان خټک هم د عبدالرحامن بابا 

په عرص کــې ژوندی و او بیا د قــوم رسداري او 

مرشتوب هــم ور له غاړې و، له مغلو رسه يې په 

مخامخ جګړو کې کلونه تېر شــول، پر پښتنو د 

مغلو ظلمونه او ور رسه د پښتنو په خپلو منځونو 

کې یو پــر بل ظلمونــه دا هرڅه يــې په خپلو 

ســرتګو لیدل، ځکه يې نو په شعر او نرث کې د 

ظــامل پر ضد د مبارزې غږ هر وخت پورته کړی 

دی او د ظــامل په مقابل کــې هر وخت توره په 

الس درېدلــی دی، وررسه يــې خپــل قوم ته د 

عدل او انصاف کولو الرښــوونه کړې او د ظامل 

مقابلې ته يې هڅويل.

خوشحال خان خټک په خپل مشهور منثور اثر 

دستارنامه کې په لسم خصلت، عدل او انصاف 

کې لیکي: )که کافر وي چه عادل وي، بهرت تر 

هغه مسلامنه چه د ملک په کار ظامل وي.

عدل و انصاف  نه کفر نه دین

آنچه در حفظ ملک در کار است

عدل و انصاف ګر کند کافر

بهرت از ظلم شاه دین دار است(

...تر دینــداره خو ظامل پاچا، عادل کافر ښــه 

بويل، ځکه د ملک په اداره او کنرتول کې عدل 

او انصــاف ډېر اهمیت لري، کــه عادل پاچا او 

حاکم وي که څه هم بې دینه وي خو کولی يش 

هیواد وسايت او حکومت وکړي خو که مسلامن 

حاکم وي خو چې کار يې له ظلم رسه وي اخیر 

به یې ملــک وران يش او خلــک به یې پر ضد 

بغاوت وکړي.

... نوشــیروان چه کافــر و، د عدالت کار يې په 

الس نیولــی و، پیغمــرب صلی الله علیه وســلم 

ســتایلی دی...هر څوک د خپــل کاله امیران 

دي، بادشــاه پــه ملک )هیــواد( نیولــی دی، 

ملــک )وکیل یــاد کيل مرش( پــه کيل، د کاله 

څښــنت په خپل کاله، عدل هر چا لره بویه...

عــدل درې حرفه دي، عیــن، دال، الم. – عین 

په عريب کې ســرتګو ته وايــي، دال رهنام- الم 

زغره؛ وايل، بادشاه، ملک، سلطان لره بویه چه 

ســرتګې دې په رعیت لري، رهنام دې وي ... 

لکــه زغره، چې حفظ د بدن ده. دی دې هم د 

رعیت حافظ وي- ظلــم دي ور نه پریږدي... د 

والیت، ملک راندن، سیاست، خالفت د خدای 

تعالی دی، څه آسان کار ندی، هر چه عدل کا 

خلیفــه د رحامن دی، که جور ظلم کا خلیفه د 

شــیطان دی- حدیث الوالی اذا کان عادآل فهو 

خلیفة الرحــامن و اذا کان ظاملــآ فهو خلیفة 

الشــیطان. حدیث دی چه په هره ورځ د عادل 

وايل هونــربه ورکاوه يش چه د ده د متام رعیت 

هر مونځ يې په اویا منونځونو حســاب وي- که 

مسلامن حاکم وي عادل نه وي، ستمګار وي، 

څوک ورته ووايي چه عادل دی، بیم د کفر دی، 

کــه کافر وي څوک يې وســتايي چه عادل دی 

بیم د کفر نشــته... اول عدل او انصاف دا دی 

چه وايل دې تر خپل رعیت ځان لوړ نه ګڼي...

ســلطان محمود په عدل کښــې د یوې ښځې 

د پــاره چه الس يې ور اچولــی و، ويې واژه بویه 

چه د عدل په کار کښــې زوی ورور، بل غریب، 

کم زور ورته یکســان وي... ســخ د هغه حاکم، 

وايل چه په ځوانۍ کښــې به د عدل کار کا... 

که تر څلوېښت کاله پورې حاکم وايل د عدل و 

انصاف په کار کښــې درست قایم نه شه سزاوار 

د دوزخ دی.

نامه،پېښــور  .)خټک،خوشحالخان،دســتار 

)1991

بادشاهان که ستم ناک يش

په خلل د خلکو ژواک يش

بادشاهان چې نا انصاف يش

خلق خوار په هر اطراف يش

د پاچاهانو ظلم او بې انصايف د ملت او د خلکو 

خــواري ګڼي، د ظــامل پاچا تــر الس الندې د 

خلکو ژوند تباه ګڼي.

د مغــويل پاچا اورنګزېب په اړه چــې د واک او 

پاچاهۍ په رس يې خپل پالر بندي کړ او وروڼه 

يې څوک و وژل څوک يې بندیان او ړانده کړل 

د هجو او انتقاد په ډول وايي:

پالر تړلی، پادشاهي کا

سل ناحقه ګمراهي کا

سکه وروڼه قتل کړي

ده يې مال ګنجونه وړي

زر نا سازې زر فساده

دم وهه له عدله داده

دا پادشاه ندی بال دی

چې راغلی په دنیا دی

یعنې اورنګزیب خپل پالر تړلی او بندي کړی او 

ســکني وروڼه يې وژيل، د دوی مالونه يې وړي 

دي، د فسادونو يې شامر نشته خو دی اليف د 

عدل او انصاف وهي، ایا دا پادشاه دی؟ بلکه دا 

پادشــاه ندی مګر یوه بال ده چې په اوس وخت 

کې د دې خلکو په رس راغلې ده.

دا چې خانان دي یا امرګان دي

په هند کې ګرځي په هر مکان دي
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غوښي هډونه د مظلومانو خوري

زما تر فهمه واړه ددان دي

 )ننګیالی د زمانې،رسمحقق زملی هیوادمل)د 

خوشــحال خټک کلیــات( 113 تــر 2۸۰ مخ 

پورې(.

دا چــې خوشــحال خان خټک پــه هند کې د 

مغولــو په زندان کې څه وخت تیر کړی دی، له 

بلې خوا پښتونخوا هم د مغلو تر تاړاکونو الندې 

وه او په هند او د پښتنو په سیمو کې خانخاين 

او د ملکانــو پاچاهي وه نو ځکه خانان او امران 

هم یــادوي چې هر هغه څــوک چې د مظلوم 

وینې، غوښــې او هډونه خــوري نو دا کار خو د 

درنده ګانو او وحيش حیواناتو دی، انســانان او 

په تیره مسلامنان باید یو د بل درناوی وکړي او 

له هرچا رسه د عــدل او انصاف له مخې چلند 

وکړي.

حميد ماشوخيل:

حمید ماشوخیل چې د مغلو د وروستیو سلګیو 

پــه د دوران کــې يې ژونــد کاوه او د مغلو د غه 

دوران هــم د ظلم او نــارواوو دوران و، د دوی د 

دغه ظلم او زور له امله د مغلواله اصطالح عامه 

شوې وه )مغولواله=ظلم، ناروا( حمید ماشوخېل 

دغه اصطالح په خورا مناســب او خوندور ډول 

رسه کارولې ده لکه:

یو به نسم مغلواله د رقیب ستا

په ریشتیا که زېږولی پښتنې وم

یعنې که زه په رښتیا پښتنې زېږولی وم نو رقیبه 

ستا ظلمونه به په ځان قبول نه کړم، بلکې وار به 

در څخه واخلم، ځکه پښتون په چا ظلم نه کوي 

او که څوک ور باندې  ظلم وکړي نو بیا هرو مرو 

وار ور څخه اخيل. 

که په نور وګړي ظلم د مغل دی

خدای غمونه کړه دا ستا مغل زما

له دې څخه معلومیږي چې په دې وخت کې پر 

پښتنو باندې د مغلو له خوا سخت ظلم روان و، 

ځکه نو حمید وايي چې ستا غمونو په ما باندې 

داســې زور راوستی دی لکه په نورو وګړو چې د 

مغلو ظلم او ناروا راوستی دی.

په متام جهان قراره قراري ده

په حمید د غم مغل را وخاته

دلته هم چې د مغلــو د ظلم او ناروا څرګندونه 

کیــږي په نورو خلکو کراري ده او په ما باندې د 

مغلو د ظلم په شان ظلم کیږي.

تامې رنګ هسې له صربه رسه وران کړ

لکه وران له پښتنو وي د مغل رنګ

پښتانه هم کرار کېناستيل نه دي او د مغلو رنګ 

يــې ور وران کړ، ځکــه وايي چې: )تنګ امد به 

جنګ امد(.

دا څه دور دګرګون راغی وقت نور شو

چه شېوه د عادالنو ظلم زور شو

غریب خلق مردګان پکښې ورتېږي

ظاملان نکیر منکر پېښور ګور شو

نور د نیاو د غوښتوځای شو چرته پاتې

چه غمخور په ظلم زور راغی خون خور شو

څه حاکم څه رعیت، غریب وزیر

 جهان واړه د بال په لکۍ سور شو

پند او وعظ د هیچا اورېده نه يش

هسې رنګ د ظلم او جور شورا شور شو

وخت دومره خراب شوی و، داسې حاالت راغيل 

و، د هغه چا چې د عدل توقع ورڅخه کېدله د 

هغوی شــېوه هم ظلم او زور ګرځېدلې وه او د 

ظاملانو له السه پېښور داسې تنګ او د سختیو 

او مشکالتو ځای ګرځېدلی و، هسې شان به هر 

وخت ســپاهي ور پسې والړ و لکه نکیر او منکر 

چې په قرب کې سړي ته والړ وي او ځان ور څخه 

نه يش خالصوالی. نو په داسې حاالتو کې چې 

مرش او هغه څوک چې د عدل د پيل کولو توقع 

ور څخه کیږي هغه پخپله د زور او جرب له الرې 

رايش نو بیا به عدل له چا غوښتل کېږي، اوس 

که وزیــر دی، که رعیت دی ټول د بال په لکۍ 

ســپاره دي او له ابتالوو رسه به مخ وي، او ډېره 

بده خو يې ال دا چې نصیحت هم په چا باندې 

اثر نه کوي او نه څوک غوږ ورته نیيس.

چه د ظلم په کمر دې تل میدان خوړ

دماغي ځانته غره خود به دې ځان خوړ

څه به نه نړېده برج د ستا د عمر

د مظلوم د اوښو سېل يې هر زمان خوړ

چــې په ظلــم دې له هــر چا رسه رفتــار کاوه، 

مظلومان دې ژړول، نن ورځ د هغو مظلومانو له 

اوښکو څخه 

درته ســېالب جوړ شو او ستا د کرب او ظلم برج 

يې و نړاوه.

د مظلوم د ازار غشی رسا لګي

هیڅ ګوزار يې خطا نه درومي عبث

***

د مظلوم د مال روټۍ خپله بوټۍ خورې

مه شه هیڅ په دا خوراک خوښ او خورم

د ستم په دام درم مه هوسېږه

مه کړه خدای مار او لړم د چا همدم

چې یوه کوډۍ د ظلم پکښې ودري

په شومیت يې ښهر وران يش چم په چم

د ظامل د ودانۍ مخ په ورانۍ دی

دا خرب دی په جهان کښې مسلم

دا چه ته ازمیې زور نن په کمزوري

 دغه زور به يش سبا در څخه زوم

زمانې دي ډېر زمري هسې خوار کړي

چې وهلی و پیشو ته نه يش دم

چرې نه شې د هايت تر قدم الندې

په عاجز مچ او مېږي مه ږده قدم

هغه مه پسنده په بل باندې انصاف کړه

چې يې نه پسندې په ځان باندې ماتم

بدله به دهیچا در پاتې نه يش

که دیزور وي په چا کړی که کرم

صبا ورځ به يې لغته په شا وخورې

مه شه نن په یوه سوک وچاته ګرم

د انصاف و روښنايي و ته را و وځه

پرېږده زیست د خودبینئ د تور تم

که څوک د مظلوم حق خوري نو داســې مثال 

لري لکه خپلې غوښــې چې خوري، نو په دې 

باندې خو خوشــحايل نه ده پکار او په ستم او 

ظلــم رسه چې چا مال او دولت تر الســه کړی 

وي، دا لکــه مار او لړم چــې له چا رسه ملګری 

وي او خدای دې له چا رسه مار او لړم نه ملګری 

کوي، که په یوه ښار کې څوک یوه کوټه په ظلم 

او نــاروا رسه جوړه کړي، نو د هغې له ســببه به 

ټول ښار وران يش، )زموږ په ښارونو کې د ظلم، 

غصب، فســاد، چور او غال په پیسو ډیرې لوړې 

ودانۍ جوړې شوې دي، ځکه خو زمونږ د ټولو 

ورځ بــده ده(. ظــامل چې په ظلــم رسه څومره 

ودانــۍ جوړوي نو دا خــو معلومه خربه ده چې 

د دوی د دې ودانیو اخر خراب دی، نن ورځ په 

کمزوري باندې خپل زور مه ازمویه ځکه دغه زور 

تل تر تله در رسه مل نه دی، لیديل به دې وي 

چې ډیر ناپوهان په خپل زور غره وو خو بیا لکه 

هغه زوړ زمری چې په ځای پروت وي او له پشو 

څخه هم په وېره کې وي، ته به هم هغسې شې، 

یوه ورځ بــه دې زور کم يش بیا به هر چاته خړ 

خړ ګورې، څه چې په ځان باندې نه پســندې 

په بل يې هم مه پســنده، ځکه دا د پاک رسول 

له الرښوونو څخه هم ده، که دې له هر چا رسه 

هرڅه کړي وي د هغو بدله به په دې دنیا هم و 

وینــې که نه په اخیرت کې خو يې حتآم وینې، 

که دې نن ورځ یو څوک په سوک یا څپېړه وهلی 

وي ســبا که يې په تا وس بر يش نو په لغته به 

دې و وهــي، نو تر ټولو ښــه دا ده چې انصاف 

وکړې، خودبیني یوه تاریکي ده له دې څخه راو 

وځه. در او مرجان، حمید ماشوخیل، پېښور 

ارشف خان هجري:

ارشف خــان هجــري چې د پښــتو د شــعر او 

شاعرۍ د میدان قهرمان خوشحال خان خټک 

زوی دی او د پالر په پله یې پل ایښی، د قوم او 

ولس له خدمت او مرشۍ رسه يې د شعر او ادب 

په الر کې نه هېرېدونکې اثار پرېیښي دي، یو له 

دغو اثارو څخه يې هم د فاريس د مشهور شاعر 

او ادیب ســعدي صاحب د )ګلســتان سعدي( 

کتاب په پښــتو ژباړه ده، چې پرته له ډېرو نورو 

موضوعګانو چې پکې شــته، د عدل او انصاف 
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غوښتلو او بې عدالتۍ او ظلم د غندلو په اړه هم 

ډېر څه پکې شــته، چې موږ يې د مشت منونه 

خروار په توګه الندې راوړو.

په قیامت به وي د عرش تر سیورې الندې

بادشاهان چې عادالن يش عدل کاندې

په هر قوم چې کرم د کردګار يش

رسداران به يې دینداره نیکو کار يش

ښه حاکم رحمت په خلقو د سبحان دی

بد صورت که د انسان لري شیطان دی

نشانه د خدای د قهر بد حاکم وي

چې هیڅ عدل انصاف نه لري ظامل وي

په هر لورې کا د ظلم ملبې بلې

پکې زړونه د عامل کا جلې بلې

ظاملان ځان و جهان لره بال دي

هغه خوار شول چې په ظلم مبتال دي

خټګ،عبدالقادر خان،ګلدسته پښتوژباړه

د محرش په ورځ به هغه پاچا چې له خپل رعیت 

رسه په عدل چلېدلی وي د الله تعالی د عرش 

تــر ســیوري الندې بــه وي، چې پرتــه له هغه 

ســیوري به بل ســیوری هیڅ موجود نه وي، په 

هر قوم چې د الله تعالی کرم او مهرباين ويش 

نو عادل، دینداره او نیک حاکم او پاچا به يې په 

برخه وي او دا د الله تعالی رحمت هم دی، خو 

د الله تعالی د قهر نښــه یوه امت یا قوم ته بد، 

بې عدله، ظامل او بې انصافه پاچا او حاکم دی، 

کوم چې په هر طرف يې د ظلم نښــې نښــانې 

وي او همدغــه ظاملان ځان او ټولې نړۍ ته د 

بال حیثیت لري چې هم پخپله خواریږي او هم 

نور عامل ور رسه خواروي.

عدل، داد کرم احسان ور رسه بویه

سلطنت هسې کار ندی رس رسي

لکه نيش له لیوانو شباين

هسې نيش له ظامله سلطاين

خرايب د ملک له خپله السه کاندي

هر بادشاه چې ظلم کا په خلقو باندې

چې ستم په زیر دستانو باندې ډېر کا

په معنی د زورور غلیم دوستدار دی

د عادل بادشاه لښکر خپل رعیت دی

د عادل بادشاه هم عدل لوی حصار دی

دا بیتونه د سعدي له ګلدستې څخه عبدالقادر 

خان خټک په داسې ډول ژباړيل دي، چې عین 

مفهوم يې په ډیر لوړ انداز رسه پکې راوړی دی 

او داسې بريښي لکه خپل شعر چې يې وي.

سعدي شريازي پاچاهانو او حاکامنو ته مخاطب 

دی، ورته وايي: پاچاهــي، حکمراين او آمریت 

هســې رس رسي او اســانه کار نه دی، چې هر 

څوک يې د خپل نفس او هوا له غوښــتنې رسه 

سم وچلوي بلکې عدل، نېکي، بښنه او انصاف 

چې وررسه نه وي نو هغه به داسې وي لکه لیوانو 

ته چې شپني ور وسپارې، څرنګه چې لیوانو ته 

څوک پسونه نه سپاري، هسې باید ظامل او جابر 

انســان ته هم د خلکو مرشتوب او حاکمیت ور 

و نه ســپارل يش، کوم پاچا چې په خپل رعیت 

ظلم کوي نو ګواکې ځان ته پخپله کوهي کني، 

هــر پاچا او حاکم چې پر خلکــو او خپل ولس 

باندې ظلم پیل کا نــو پوه دې يش چې دا يې 

پخپله خپل ملک وران کــړ، که څوک پر خپلو 

تر الس الندې خلکو باندې ظلم وکړي نو بیا به 

زورور غلیــم ته څنګه ځان ټینګ کړي، ځکه د 

زورور غلیم په مقابل کې خو يې همدغه رعیت 

لښــکر دی او همدغه رعیت يې ســپر او دېوال 

دی، نــو چې هغــه ور څخه خوابــدي او مخ ور 

څخه واړوي بیا به په چا باندې د ملک او خپلې 

پاچاهي دفاع کوي.

کــه د ســعدي د دې پورتــه څــو بیتونــو چې 

عبدالقادر خان خټک په پښتو ژباړيل دي معنا 

ته ځیر شــو، نو هر امیر، حاکــم او پاچا لره ډیر 

لــوی درس پکــې دی او دا په اثبات رســېدلې 

خــربې دي، هر چا چې ظلم کړی دی پای يې 

خراب شوی دی، نه يې نوم پاتې شوی نه نښه 

او کــه يې څه پاتې هم وي نو هغه به يې بد نوم 

او د ظلم او وحشتونو یادګار وي، دا به يې د دې 

دنیــا الس ته راوړنې وي د اخرت چارې به يې د 

اخرت د ورځې څښــنت ته معلومې وي، چې د 

ده د عملونو رسه به ور رسه ســم حساب کتاب 

کېږي.

ګل پاچا الفت:

ګل پاچا الفــت صاحب چې یو دیني عامل هم 

دی نو د ده شعر او نرث د دیني علم له برکته ډېر 

قوي او مستند دی.

د ټولنې په جوړښت کې د اسالم نقش تر عنوان 

النــدې يې یو په زړه پورې اثر لیکلی دی، د ياد 

اثــر په  52  مخ کې  د عدالت پــه اړه وايي: )د 

اســالم عديل او قضايي برخه د اجتامعي نظام 

په حیث د انســان رس او مال، کرامت او حریت 

مصؤن ګڼي او د حقوقــو حفاظت يې کوي، د 

ظلــم مخه نیــيس، فتنه او فســاد محکوموي، 

جنایت او خیانت، فحشا او منکر د جزا وړ بويل 

او عدالــت د رشعي احکامو په کامل او صحیح 

تطبیق تامینوي.

استاد الفت نرثي کلیات په  19۰ مخ کې وايي: 

که څوک چاتــه د عدالت له مخې څه ورکولی 

يش د احسان له الرې دې څه نه ورکوي، که د 

چا له السه پوره وي، چې د انسان احرتام وکړي، 

دلجويي او تسيل ورکولو ته حاجت نشته.

اســتاد الفت پــه خپل هیــواد او ټوله نړۍ کې 

عدل او انصاف غواړي، په الندې څو بیتونو کې 

يې پــه څومره لوړ انــداز رسه د عدل او انصاف 

قایمولو لپاره غږ کړی دی.

فرق د حق او د باطل لوی حکمت دی

د دماغ او زړه همدا لوی عبادت دی

چې صادق او خاین بېل کړي یو له بله

اوس په کار موږ ته همدومره بصېرت دی

بې له علمه بې له عدله بې له رحمه

په چا باندې روا کله حکومت دی

که مې څوک په لښته و وهي ظامل دی

لوی عزت د خپل وطن او قام خدمت دی

الفــت صاحب خلک او ټولنه د حق او باطل تر 

منــځ توپیر کولو ته را بــويل، د خاین او صادق 

پېژندل او له هغــوی رسه د هغوی د عمل رسه 

سم چلند غواړي، دا د زړه او مغزو عبادت ګڼي، 

د علم رسه سم عادالنه حکومت غواړي او پرته له 

دې حکومت کول هم نــاروا بويل، لوی عزت د 

خپل قوم او هیواد په خدمت کې ویني.

بل ځای وايي:

چې خدمت کاندي په رښتیا د ملک دولت لپاره

په حق چلېږي د انصاف او عدالت لپاره

په سمه الره وي روان د حقیقت لپاره

دا راز ښه توب ښه سړیتوب بې له ریا غواړو موږ

د هیواد د خدمت لپاره داســې کســان غواړي 

چــې د انصاف او عدالــت درلودونکي وي او په 

دې الره کې رښتینې او بې ریا د ملک او دولت، 

خلکــو او خاورې لپاره خدمــت وکړي، ځکه  له 

ریا رسه صداقت، ښــه سړیتوب او عدالت پایله 

نه ورکوي.

اســتاد الفت په ټولنه کــې د انصاف او عدالت 

لوی پلوی و، د ده په شعر او نرث کې د همدردۍ، 

عدالت، مساوات، د ښځو حقونه، ميل یو والی 

او د ناپوهۍ، ظلم او بې عدالتۍ غندنه په ډیره 

پیامنه لیدله کیږي. )تاند ویب پاڼه(

کله چې میرویس خان نیکه د ګرګین له ظلمونو 

څخه چــې د ده په ولس بانــدې کېدل ډېر په 

تکلیف شــو، خپل قوم او ولس یــې مبارزې ته 

چمتو کــړ، پــه دې وخت کې د حــج وخت را 

ورســېد، نو دی د حج پــه نیت والړ، هلته يې د 

ډیرو اسالمي هیوادونو له عاملانو او خلکو رسه 

وکتل، د ګرګیــن د ظلمونو په اړه يې له هغوی 

رسه معلومــات رشیک کــړل او بیايې د ګرګین 

او د هغه د ظاملو لښــکرو پــر ضد د جهاد فتوا 

واخیستله، هیواد ته له راستنیدلو رسه يې تورې 

ته الس کړ او په یوه منډه يې بیرته تر هغه ځایه 

وځغلول له کومه چې راغيل وو.

ریدي خان په خپله محمود نامه کې لیکي چې 

په مدینه منوره کې میرویس خان نیکه داســې 

مناجات وکړ:

والړی د شپې په یرثب کا فریاد

رسول د خدای ته چه سو قوم برباد

ستا پر امت راغی د ظلم دوران



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره یازدهم | دلو 1396

واوره رسوله د دې قوم فغان

وژغوره دوی، ته د ظامل له السه

ګرګین له منځه د پښتون وباسه

او بیا يې حرضت ابوبکر صدیق او حرضت عمر 

فاروق په خوب ولیدل چې میرویس خان نیکه 

ته داسې وايي:

وی اې سپین ږیری نورڅه غم مه کوه

قوم دې خالص شو کورټ ماتم مه کوه

پښتون به خدای کا له ظامله ازاد

نه به يش ننګ او نه ناموس يې برباد

میرویس خان نیکــه مدینې ته والړ او هلته يې 

فریــاد وکړ چې اې د خدای رســوله زما پر قوم 

چې ستا مطیع امتیان دي د ګرګین له خوا ډیر 

ظلمونــه کیږي، دوی د دې ظامل له ظلم څخه 

خــالص کړه، نو بیا يې حــرضت ابوبکر صدیق 

)رض( او حــرضت عمر فــاروق )رض( په خوب 

ولیــدل، چې ورته وايي ته  نــور هیڅ غم مکوه، 

ستا قوم به د دې ظامل له ظلم څخه خالصېږي.

د میرویــس خان نیکه له وینــاوو څخه ده چې 

ویــيل يــې دي: )چه هرکجا که ایــامن و عمل 

حاکم است، انجا از عدالت و انصاف و انسانیت 

اثری هســت( يعنــې که چیرته یو مســلامن او 

ایامنداره سړی حاکم وي او د دین له الرښوونې 

رسه سم عمل وکړي نو هلته به هرومرو عدالت، 

انصاف او انسانیت شتون ولري، او که بې ایامنه 

او بــې عمله حکومت وي نو بیــا به د عدالت او 

انصاف څه چې د انســانیت اثر هــم نه وي.  د 

مقالــو او پیغامونو ټولګه، دریــم جلد، دعلومو 

اکاډمي13۸7

څو نور شاعران:

په دې برخه کې د څو نورو شــاعرانو يادونه کوو 

او د شعرونو بېلګې يې راوړو، چې په ټولنه کې 

د عدل او انصاف پر اهميت يې تاکيد کړی او د 

ظــامل او مظلوم دواړو حال او برخليک يې بيان 

کړی.

د پښــتو ژبې لوی خدمتګار، نــرث لیکونکی او 

شاعر عبدالروف بېنوا د مظلوم په  حال باندې 

ژاړي او د ظــامل څخــه کرکه کــوي، د وخت د 

حاکامنو د حالت تصویر بايس وايي:

زما ګناه

نه مې د چا مال خوړلی نه مې څوک وژيل دي

نه مې چاته ورک شه یا ګمشو کله ویيل دي

نوره ګناه نه لرم پدې ګناه مې مه نیسه

زړه کــې چې مې پټ ظامل ته بد غوندې کتيل 

دي

وخت د اعرتا ف دی ګناه خپله درته وایمه

نه یمه منکر پر مظلومانو مې ژړيل دي

بینوا، عبدالروف، اوسني لیکوال،13۸۸

د کندهار یو با احساسه او د خوارانو او مظلومانو 

په حال کړېدلی شــاعر مال عبداملنان حیرت 

وايي:

مرګ د مسکین هیڅ اهمیت نلري و دوی لره

نه ګوري د چا و مفلسۍ او رنځورۍ لره 

و ګورئ دې هسې بې حیا زنده ګانۍ لره

رډ په رډ يې خلکو ته کردې د ظاملانو کړې

مه کوه باور ته په خرب د د نیا داره هیڅ

بو به نه سې ګټه ته د دوی له اعتباره هیڅ

نه کوي کومک بې مدعا له یوه خواره هيڅ

بس عبداملنانه څه اظهار دبیدردانو کړې

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

مال عبداملنان له خانانو او زورواکانو څخه ګیله 

من دی وایي چې دوی له مدعا یا شخيص ګټې 

پرته له هیچا رسه مرســته نه کوي، هرڅه چې 

کــوي د خپلې خیټې او جېــب لپاره يې کوي، 

نه د مســکین مرګ ورته اهمیت لــري نه د چا 

مفليس او دربدري، هر کار یې د ظاملانو.

قیام الدیــن خادم صاحب هــم د مظلوم غږ د 

خلکو او واکدارانو  تر غوږونو رســولی دی، هغه 

چې څه اوري هغه یواځې د مظلوم ژړاګانې دي 

او دا د دې ښــکارندويي کــوي چې ظلم ډېر او 

عدل او انصاف په نشت حساب دی:

وران کورونه وران ښارونه وران دښتونه وینمه

نه اروم خندا بې د مظلومو له ژړانه

یبلې پښې، بربنډ صورت په وږې ګېډه ګرځي 

تل

ولې د پښتون په احوال نه ژاړې اسامنه

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

خادم صاحــب د خلکو پــه وران ویجــاړ ژوند، 

خــوارۍ او غریبــي ډېر ځورېــږي، تر دې چې 

آسامن ته خطاب کوي چې د دې مظلوم ولس 

حــال دومره خراب دی چې اړینه ده، اســامنه 

تــه يې هم باید د دوی  په حــال ژړا وکړې مګر 

د ځمکــې د رس وګــړي د دوی په حال رحم نه 

کوي.

محمد شــاه خیال هم په عامه توګه انسان  په 

ځانګړې توګه ځوان ته خطاب کوي وايي:

که تیری ظلم کوې، ګوره انسان به نه يې

که حق ته حق نه وايي سپېڅلی ځوان به نه يې

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

انســانه که ته پر چا تیری او ظلم کوې نو ته به 

هیڅ انســان نه يې، ځکه چې انســان وي هغه 

ظلم نه کوي او ای ځوانه که ته حق ته حق و نه 

وايې نو بیا به هیڅکله پاک او سپېڅلی ځوان نه 

يې او پوه شه چې د انسان او بیا یوه ځوان دنده 

دا ده چې حق ته حق و وايي.

رشیدعيل خان دهقان بیا د غریب، امیر او ظامل 

تصویر په ډېر لنډ او جامع ډول وړاندې کوي:

زه خومرسته د غریب کړم، د امیر نه لرې تښتم 

نه وژل نه ژوبلول کړم، دا دروغ دي چا ویيل

دا ارمان لرم په زړه کې چې ظامل ته مقابل شم

بینوا، عبدالروف، اوسني لیکوال، 13۸۸

دهقان صاحب وايــي چې زه خو له غریب رسه 

مرسته کوم او له امیر څخه ځکه لرې تښتم چې 

د امیر رسوکار له وژلو او ژوبلولو رسه وي، چې دا 

په ښــکاره ظلم او ناروا دي او زه دا ارمان په زړه 

کې لرم چې له ظامل رسه مخامخ شم او د ظلم 

سزا يې ورکړم.

بینوا، عبدالروف، اوسني لیکوال، 13۸۸

تاج محمد زېب رس صاحب بیا د محرش په ورځ 

د مظلوم او ظامل د حال بيان کوي وايي:

په محرش به بیا امیر هغه امیر وي

چې انصاف د چا اصول عدل نظام دی

د رحمت ور به تل بیرته وي هغو ته

چې یې ور د انصاف بیرته صبح وشام وي

چې دې پس له مرګه نوم په بده یاد يش

صد افسوس ستا په ناکام عمر متام دی

بینوا، عبدالروف، اوسني لیکوال،13۸۸

په محــرش به هغه څوک رسخرویــه وي، د الله 

تعالــی د رحمت ور به يې په مخ خالص وي چا 

چې پــه دې دنیا انصاف او عدل کړی وي، خو 

هغوی چې پــه دې دنیا يې ښــېوه ظلم او بې 

عدالتي وي لــه دې اجر څخه به محروم وي او 

کله چې دې له مرګه وروسته نوم په بدو یادېږي 

نو دا د ډېر افسوس ځای دی چې تا خپل ټول 

عمر عبث تېر کړی دی.

کوم مختار چې ظلم زور اختیاروي

بې ګناه مخلوق د خدای ازاروي

بیا پخپله به هم خوار او هم ازار يش

اوس چې بل آزاروي یا خواروي

کــوم امیر، پاچــا او حاکم چې ظلــم کوي او د 

خــدای تعالی بې ګناه مخلــوق آزاروي هغه به 

پخپله خوار او زار يش.

محمد حسن ساپی بیا ولس د ظامل مقابلې او 

خپل حق غوښتنې ته هڅوي وايي:

غرقه کړه کشتۍ د ظاملانو لوی طوفان شه

پاڅېږه پښتونه نوي ژوند خوا ته روان شه

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

محمد صفدر ساالرزی بیا په خورا ښکلې بڼه په 

ټولنه کې  د ظامل او مظلوم حال بیانوي.

سوز نشته په ساز کې که بدل د ژوند نغمه شوله

مینه د زړه کور کې غلې پرېوته دمه شوله

عقل شو مجبور د حرستونو زم زمه شوله

غوښې د مظلوم قام د ظاملو قتلمه شوله

دا څه حال دی، په ټولنه او د خلکو په منځ کې 

څه را منځ ته شــول؟ نه مینه شــته نه کوم ښه 

احساس، بلکې مایويس او مجبوري ده اوخربه 

دې حد ته ورسېده چې د مظلوم قوم او مظلومو 

خلکو غوښې د ظاملانو قتلمې شوې )قتلمه یو 

ډول خواږه خواړه دي(
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بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

بو بل شاعر میراجان سیال وایي چې د ا جنګ 

جګړې، وېرې او دا هرج و مرج هم د بې عدالتۍ 

له سببه دي:

د مظلومانو اسوېلو نه دوزخونه جوړ شو

د غریب اوښکو نه دا لوی لوی دریابونه جوړ شو

چې لطف اخيل ظاملان د خپل ستم ځنې

خود په دنیا کې خونړي مهیب جنګونه جوړ شو

ترڅو دنیا کښې چې د حق انصاف پالنه نه وي

د زورورو په کمزورو پاملرنه نه و ي

جنګ او جګړې دا اضطراب به وي تل

چې د اخالقو په دنیا کې څه روزنه، نه وي

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

سیال وايي چې دا په نړۍ کې جنګ جګړې خو 

ځکه دي چې د مظلومانو د سويو اسوېلو څخه 

دوزخونه  او د غریبانو له اوښــکو څخه دریابونه 

جوړ شــوي دي، چې هر څه له ځانه رسه وړي 

او همدغه ظاملان دي چې په مظلومانو باندې 

د خپــل ظلم څخــه خوند اخــيل او مظلومان 

مجبورېــږي چــې د دوی په ضــد را پاڅېږي، 

تورې، جنګ او مبارزې ته الس کړي، نو تر څو 

چې په دنیا کې د اخالقو، عدل او انصاف روزنه، 

نــه وي زورور په کمزوري پام و نه کړي همدا بد 

بختي، جګړې او ناخوالې به پای و نه مومي.

محمد موســی شــفیق صاحب بیا په څو لنډو 

جملو کې په ټولنه کې د شــته ناخوالو تصویر 

کښلی دی.

ظلم، رشوت، متلق دروغ او خیانت نه منو

غواړو په زړه کې درد او رحم قساوت نه منو

رسه همدرد یو بې دردي په رسمیت نه منو

عدل انصاف او مساوات روح د نظام دی زموږ

لکه نسیم د باغ ګلونو ته پیغام دی زموږ

 بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

وايــي چې ظلم، رشــوت، چاپلــويس، درواغ او 

خیانت د منلو نه دي، د بې دردو په زړنو کې درد 

او رحــم غواړو، ظلم او بې رحمي نه غواړو، ټول 

یــو د بل په درد دردمن یو، بې دردي ته باید نه 

و وایو، او داســې نظام او حکومت جوړ کړو چې 

پکې عــدل، انصاف او د ټولــو ترمنځ برابروالی 

وي، لکه د باغ په ګلونو چې نســیم په یوه ډول 

لګېږي داســې د هیواد او ټولنې په ټولو خلکو 

عدالت یو ډول پلی يش.

ښاغلی عبداملالک فدا هم د وخت له حاکامنو 

څخه لویه ګیله لري، د مظلوم په مظلومیت يې 

زړه خوږېږي او خدای تعالی ته زاري کوي.

دا څنګه دنیا ده پکښې زور د ظاملانو دی

جرب تشدد دی او زیاتی په مظلومانو دی

عیــش عرشت په دې کې همېشــه د حاکامنو 

دی

وږی بربنډ تن پکښې د خوارو محکومانو دی

واړه ستا مخلوق دي وږي خالص له داسې موړه 

کړه

بله دنیا جوړه کړه- ربه د دنیا

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

محمــد آغا متین بیا ظامل او د خــوار او مظلوم  

دښمن  له مخې ورکوي وايي:

چې باطلو ته حق وایي حق باطل ته 

د ظامل رسه چې یار وي ورک دي يس

چې د خوارو زخمي زړه ته دوا نيس 

چې هر څوک ترې دل آزار وي ورک دي يس

یعنــې چې څوک باطــل او ناروا تــه روا وايي او 

نــاروا ته روا وايي هغه دې هم ورک يس او ظامل 

خــو څه کوې هغه څوک چــې د ظامل ملګرتیا 

کوي هغه دې ال هم ورک يش. او څوک چې د 

خوارانــو د زخمي زړه دوا او پټۍ نه يش او هغه 

څــوک چې د خلکــو زړونــه آزاروي دا ټول دې 

ورک يش. چې دا نړۍ ور څخه خالصه يش.

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

ښاغلی معتمد شینواری بیا شاعرانو ته خطاب 

کوي، یواځې د خال او خط له ستایلو څخه يې 

مخ را ګرځوي او خپلې اصيل دندې ته يې پام 

را اړوي وايي:

 بوالهــوس شــاعره...تل د معشــوقو د ســپني 

رخسار ســتاینه کوې، مګر د مظلومو زیړ رنګ 

او د غریبانو سپېره مخونه نه یادوې، چه په مخ 

باندې شنه خالونه وینې، نو په مخ روانې اوښکې 

ولې نه شې لیدالی، نرۍ او رسې شونډې دې 

ښې راځي، خو د وچو شونډو پوښتنه نه کوې، 

د رنجو ډکې سرتګې خوښوې خو د اوښکو ډکې 

نه، هره تشبيه کولی شې مګر د سوي زړه تشبیه 

د کتــاب رسه نه... د نکریزو رنګ ســتايې اما د 

شــهید وینه نه،...ځان ته رباب وهې د نورو غم 

نه خورې....

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

ښاغلی عبدالطیف خان بیا د ټولنې یوه عیني 

واقعیت ته ګوري او د شتو خاوندانو او خانانو ته 

خطاب کوي وايي:

ترحم کړه په بېوزلو او خوارانو

اې د ډېرو شتو خاوند رسمایه داره

سرتګې پاکې کړه راځه د غرېبانو

ستا دربار کې دي پراته سرتګې په الره

حال ته وګوره همېش د مظلومانو

شپې او ورځې تېروي خدایږو نهارره

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

بې رحمه او د شــتو هغو خاوندانو ته وايي کوم 

چې په ټولنه کې په هغه وخت کې هم موجود 

وو او اوس هم په ډېر شمېر کې شته چې زکات 

نه ورکوي او نه هم د همســایه ګانو، خوارانو او 

غریبانو هغه حق چې الله تعالی ور باندې ایښی 

دی، نو وايي چې ای د شتو خاونده په خوارانو او 

غریبانو او بېوزلو رحم وکړه، د دغو مظلومو حال 

ته وګوره چې شپې او ورځې په لوږه تېروي او ته 

په عیش او عرشت کې ډوب يې.

محمــد ګل خان مومند بیا ظلــم، بې انصايف 

او بې عدالتي له پښــتو او پښتنوالې څخه لري 

بويل، بلکې غیرت، د مظلوم څخه مالتړ پښتو او 

پښتنواله بويل وايي:

پښتو کې ظلم نشته، د لږ زورور او بې زوره رسه 

زور پښتو نده، پښتو کې مظلومیت نشته، پښتو 

کې ظلم نشــته، ظلم بې پښــتو دی، پښــتو د 

مظلوم حامیه ده، په نیمې شپې کې له غږ رسه 

سم د پېښې ځای ته ځان رسول پښتو ده، غله، 

جاين او خاین پسې چیغه ویستل او نیول یا يې 

وژل پښتو ده.

که وګورو په څومره لنډو الفاظو کې يې د مظلوم 

څخــه مالتــړ او د ظــامل څخه کرکــه او د هغه 

مخالفــت او وررسه مبارزه ترشیــح کړې ده، په 

رښتیا هم چې که څوک ځان ته پښتون وايي نو 

دا پورته صفتونه باید خپل کړي او هسې په نامه 

پښــتون باید و نه اوسې، ظلم ونه کړي، مظلوم 

هــم و نه اويس لکه اوس چــې لیدل کېږي، د 

هر مظلوم رسه و دریږي او د ظلم او بې عدالتۍ 

مخنیوی وکړي.

ســني  و ا ، ف و لر ا عبد ، ا بینو  

لیکوال،13۸۸

ښــاغلی فضل محمد وکیل بیا دوه ســوه کاله 

پخوا داســې وینا کړې ده چې زموږ د اوســنۍ 

ټولنې عیني تصویر دی، وايي:

چې خپل رشف کې تر پښو الندې د غران لپاره

مظلوم بندي کړې ظامل خالص کاندې د خان 

لپاره

یا خپل شخيص غرض په مخ بیايې د ځان لپاره

هغه بې رشمه بې وجدانه حاکامن خرڅوم

بینوا، عبدالروف، اوسني لیکوال،13۸۸

ماءخذونه:
د عبدالرحام بابا دیوان،پېښور 

هیوادمــل)د  زملــی  زمانې،رسمحقــق  د  )ننګیالــی 

خوشحال خټک کلیات( 113 تر 2۸۰ مخ پورې(.

.)خټک،خوشحالخان،دستار نامه،پېښور 1991(

.)تاند ویب پاڼه(

خټګ،عبدالقادر خان،ګلدسته پښتوژباړه

جلد،دعلومــو  ټولګه،دریــم  پیغامونــو  او  مقالــو  د 

اکادمي13۸7

بینوا،عبدالروف،اوسني لیکوال،13۸۸

در او مرجان ،حمید ماشوخیل،پېښور 
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و  اعتصابات  موارد حقوقی اجتماعات ، 
تظاهرات:

انسان مخلوق اجتماعی است. انسان فطرتاً 
آزاد خلق شــده اســت و می خواهد در رفتار و 
 گفتارش آزاد باشد. حق آزادی انسان را قوانین 
آسمانی و قوانین بشــری تسجیل کرده است. 
چنان که در فصل دوم قا نو ن  اساسی از ماده 22 

تا ماده 59 آن به حقوق و وجایب اتباع کشــور 
 احترام گذاشته و به خصوص ماده 24 آن تذکره 
داده اســت که »آزادی حق طبعی انسان است 
این حق جز آزادی دیگــران و مصالح عامه که 

توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.«
همچنین بیان کرده ا ســت که »انســان از 
تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت 

آزادی و کرامت انسان و مکلف می باشد.« یکی 
ازحقوق انسان حق تشکیل اجتماعات و راه اندازی 
تظاهرات و اعتصابات می باشد  که اعالمیه جهانی 
حقوق بشــردر این مورد بیان داشته است : »هر 
کســی حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های 
مسالمت آمیز تشکیل دهد . هیچ کس را نمی توان 

مجبور به شرکت در اجتماعات کرد.«
قانون اساسی ما   در ماده ۳6 آن تذکره داده 
اســت : »اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین 
مقاصد جایز و صلح آمیز بدون حمل سالح طبق 

قانون اجتماعات و تظاهرات نمایند.«
بنابراین  می توان گفت، شهروندان افغانستان 
حق دارند  در مواردی که ایجاب کند و به آزادی 
دیگران صدمه نرساند  یا آزادی دیگران را سلب 
نکند، اجتماعات تشکیل دهند. برای تمام حقوق 
و آزادی ها قوانین وضع شده است. خارج از قانون 
عمل کردن باعث  نقض حقوق دیگران می شود  
که انحــالل امن عامه و نظم عامــه را در قبال 
دارد.  ماده  56  قانون اساسی در این مورد چنین 
صراحت دارد: »پیروی از احکام قانون اساســی 
اطاعت از قوانین و رعایت نظم عامه و امن عامه 
وجیبه تمام مردم افغانستان است و بی خبری از 

آن عذر پنداشته نمی شود.«
در ماده 59 قانون اساسی تذکره داده شده 
اســت: »هیچ کس نمی تواند با سوءاســتفاده از 
حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی بر 
ضد استقالل ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی و 

وحدت ملی عمل کند.«  
قانونگذار  درباره استقالل اقتصادی ، سیاسی، 
اجتماعی، حاکمیت ملی و وحدت ملی اشــاره 
کرده و بیا ن نکرده  که آیا و حدت ملی به معنی 
مشارکت سیاسی در مرجع قدرت است  یا دفاع 
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از وطن و حاکمیت.
از این که ســخن ما درباره  اجتماعات است 
که چگونه پولیس وظایف خــود را انجام دهد، 
در  قانون اجتماعات که طی فرمان شماره ۱46 
مــورخ ۱۳96/6/۱9 از طــرف دولت جمهوری 
اســالمی افغانســتان تنفیذ شــد، آمده است: 
»مطابق به ماده  4  آ ن اتبا ع افغا نستا ن حق دارند 
برای تأمیــن مقاصد صلح آمیز که  منا فی منافع 
ملی و مغایر احکام قانو ن اساســی نبا شد، بدون 
حمل سال ح مطا بق احکا م این قا نون اجتما عا ت، 

اعتصا با ت، مظاهر ه و تحصن نما یند.«

 اجتماعات چیست ؟
اجتماع گرد همایی بیشتر از ده نفر به طور 
منظم، علنی و هماهنگ در یک محل عام است 
جهت تبارز نظریات یا احساســات آنها راجع به 
یک امر مشــروع و قانونی و جلب افکار عامه و 

دولت در مورد آن.
تحصن: نشستن یک یا بیش از یک شخص 
است در محل معین با برپا کردن خیمه یا بدون 
آن به منظور تحقق  خواسته های مشروع و قانونی 

 یا احقاق حقوق حقه خود  یا سایر اشخاص. 
 اجتماعات می تواند  بر اســاس حکم قانون 
باشد  یا اجتماعات غیر قانونی. اجتماعات مبتنی 
بر حکم قانون ، اجتماعاتی مسالمت آمیز است که 
وظیفه پولیس برقراری امنیت و تأمین مصونیت 

اجتماع کنند گان می باشد.
اجتماعــات غیر قانونی آن اســت که قانون 
اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و سایر قوانین 

را درباره اجتماع شــان نا دیده گرفته باعث برهم 
زدن امن و نظم عامه و ایجاد وحشت برای مردم 
می گردند که باعث خســارات مالی برای مردم، 
مؤسســات دولتی و اجتماعی می گــردد. این 

اجتماعات را اجتماعات غیر قانونی می گویند. 
پولیس مکلف است جلو چنین مظاهرات و 
اعتصابات را گرفته و آشــوب گران و اخالل گران 
را به مراجع قانونی بســپارد. اما در عرف  کشور 
ما به دلیل عقب ماندگی و فرهنگ غیر عقالنی، 
مظاهرات و اعتصابات به مرجع پولیس به مو قع 
اطالع داده نمی شود که باعث بی نظمی و آشوب 
می گردد. در حالی که اگر اطالع داده شود بنا به 
کمبودها و ظرفیت های محدود ، پولیس گا هی 
نمی توانند تأمین امن و نظم جامعه را به عهده 
گیرند. مثالً در سال ۱۳96 در جنبش  روشنانی 
و جنبش  رســتا خیز آن چه که وظیفه پولیس 
در تأمین امنیت اجتماعات و مظاهرات در نظر 
گرفته  می شد، انجام نداد که باعث تلفات و آشوب 
شد؛ زیرا که پولیس طبق قانون در هرنوع شرایط 
و حاالت مکلف به تأمین امنیت شهروندان است.

اعتصابات :
امتناع شــخص یا اشــخاص از اجرای کار 
و یا امتناع از خوردن غذا یا ســایر موارد مشابه 
جهت بر آورده شدن هدف معین که به آن توسل 

می روزند.
اعتصــاب در محالت کارگری ، مؤسســات 
تعلیمی و تحصیلی  مؤسســات صحی ادارات 
دولتی اتحادیه های صنفی تراســپورتی و غیره 
صورت می گیرد و زمانی به وقوع می پیوندد که 
به خواست های اعتصاب کنند گان جواب منفی 
داده شــود و زمانی حالت خشــونت را به خود 
 می گیرد که مسئوالن به خواست های مربوط به 
اخراج شان اقدام کند و به خواست های کار گران و 
اجرای خواست های شان عالقه نشان ندهد.  زمانی 
حالت متشــنج را به خود می گیرد که کارگران 
کارخانه های دیگر همبستگی و عالقه مندی شان 
را نشان دهند . فشار خود را بر کار فرمایان از د یاد 
بخشند. مأموران و اعتصاب  کنند گان با هیاهو و با 

عصبانیت عمل می کنند.
 پولیس در این مورد مکلف به برقراری امنیت 
است تا زمانی که جریان  باعث اخالل امن و نظم 
عامه نگردد و اقدام پولیس کامالً بی طرفانه باشد. 

پو لیس مکلف است در:
- تأمین امنیت اعتصاب کنند گان .

- محافظت از اشخاص.
- محافظت از کارخا نجات و مؤسسات.

- محافظت از محالت مســکونی و رؤسای 
ادارات دولتی.

- تأمین ارتباط سالم بین اعتصاب کنند گان و 
مسئولین ادارات و کارفرمایان .

- تأمین خواست ها و خواهش های قانونی و 

اعتصاب کنند گان.
مظاهرات :

عبارت مظاهره : اجتماع و راه پیمایی اشخاص 
به صورت مسالمت آمیز منظم و علنی در مسیر 
معین است به منظور تبارز احساسات یا مطرح 

ساختن خواست های مشخص یا معین شان. 

مظاهره به دو دسته تقسیم می شود:
۱- مظاهره قانونی یا مسالمت آمیز.

2- مظاهره غیر قانونی یا غیر مسالمت آمیز.
مظاهره مسالمت آمیز عبارت از مطابق ماده 
ســوم قانون اجتماعات ، اعتصابات و تظاهراتی 
که اشــخاص به اســاس اهداف معین به روی 
جاده های تثبیت شــده  راه پیمایی انجام دهند. 
 این نوع مظاهــرات را به نام مظاهرات قانونی و 
مسالمت آمیز یا د می کنند که دستورات قوانین 
 در نظر گرفته می شود و به اشخاص و مؤسسات 

ادارات و محالت عامه صدمه وارد نمی شود.
۳- مظاهرات غیر قانونی یا غیر مسالمت آمیز 
که خــالف قانون صورت گیــرد باعث اذ یت و 
اخالل امن و نظم عامه گردد و باعث وحشــت ، 
خشــونت ، آشــوب و چــور  و چپاول شــود و 
دارایی های اشخاص و بیت المال تخریب گردد . 
نیز موجب قتل و جرح کار مندان دولتی گردد. 
از این نوع مظاهرات به مظاهرات غیر قانونی یا د 

می کنند.

درباره  پولیس  مکلفیت های  و  وظایف 
مظاهرات :

 پولیس به مثابه نماینده قوه اجرائیه و مجری 
قانون با در نظرداشت حقوق و آزادی های مردم و 
حفظ جان و مال مردم تدابیر الزم را اتخاذ کرده 

و اقدمات مناسب و قانونی می کند. 
پولیس مکلف اســت مظاهــرات قانونی و 
مسالمت آمیز را مشایعت کرده امنیت  و مصونیت 
آن ها ر ا تأمیــن کند. در صورتــی که مظاهره 
غیر قانونی )غیر مسالمت آمیز( باشد، پولیس مکلف 
است به منظور تأمین امنیت مردم و حفاظت  از 
دارایی های شخصی و بیت المال مظاهره را منحل 
و به مظاهره چیان  اخطــار دهد و ابالغ کند در 
صورت ضرورت و جلو گیری از آسیب به جان و 
مال مردم عملی متناسب، ضروری و قانونی  انجام 
دهد. پولیس با درک وضعیت،  تدابیر  پیش گیرانه 

از خشونت و ناامنی  را روی دست گیرد.

تجمع چیست ؟
 یک جا شدن و گرد آمدن تصادفی تعداد زیاد 

اشخاص بدون برنامه قبلی در ساحات سرباز 
در صورتی که شــخص خطا بــه ایراد کند، 

اجتماع نامیده می شود.

ادامه در صفحه.25 

پولیس مکلف است مظاهرات 
قانونی و مساملت آمیز را 
مشایعت کرده امنیت  و 
مصونیت آن ها ر ا تأمین 

کند. در صورتی که مظاهره 
غیر قانونی )غیر مساملت آمیز( 
باشد، پولیس مکلف است به 

منظور تأمین امنیت مردم 
و حفاظت  از دارایی های 

شخصی و بیت املال مظاهره 
را منحل و به مظاهره چیان  

اخطار دهد و ابالغ کند 
در صورت رضورت و 
جلو گیری از آسیب به جان 
و مال مردم عملی متناسب، 
رضوری و قانونی  انجام دهد. 
پولیس با درک وضعیت،  تدابیر  
پیش گیرانه از خشونت و 
ناامنی  را روی دست گیرد.



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره یازدهم | دلو 1396

پوهنپوهنه
اجمل ښکلی

مــوږ علم تــه د معلوماتو د راټولولو په ســرتګه 

ګورو. هغه ســړی راته عامل ښکاري، چې ډېر 

معلومــات ولري. پخوا چــې د کايناتو په اړه د 

معلوماتو د راټولولو وسايل کم وو؛ نو علم زياتره 

د معلوماتو راټولولو ته ويل کېده. يو ســړی به 

د علم په طلب پســې له وطنه لرې الړ، استاد 

تــه به يې ګونډه ماته کړه او کتابونه به يې پيل 

کړل. د پخواين تصور پر بنســټ، د کتابونو او 

د اســتاد خربه د کاڼي کرښــه ګڼل کېده او د 

علــم زياترو طالبانو د ثابتو حقايقو په توګه زده 

کول. د اســتاد احــرتام دا و چې مخالفت يې 

ونــيش او په دې توګه د علــم غوندې د ناياب 

او مقدس څيز له امله اســتاد هم مقدس شو. 

مقدس القاب ورته وکارول شــو. تر اوســه موږ 

پــر پخوانيو عاملانو د همــدې ټولنيز ذهنيت 

له امله نقد نشــو کــوالى؛ خو تر مدرســه يي 

کلچر مخکني اسالمي فرهنګ کې د استاد د 

خربې مخالفت اسانه و او له استاد رسه د يوې 

ماورايــي نه؛ بلکې د عادي فرد چلن او احرتام 

يې کېده.

پر بېالبېل فرهنګي په تېــره پر بغداد د مغولو 

تر خونړيو بريدونو او په سلجوقي مدرسو کې د 

فلسفې تر مخالفت وروسته په اسالمي فرهنګ 

کې د نقد ځای په پټو سرتګو د استاد د خربې 

منلو فرهنګ ونيو او د پوهانو په اند له همدې 

ځايه د اســالمي فرهنګ زوال پيل شو، چې د 

پوښتنې او شک خوله وروتړل شوه.

اوس د معلوماتو ترالســی اســانه شوی. خلک 

پــر کتابونــو او پخوانو معلوماتو شــک کول د 

علم موخه ګڼي؛ نو د علمي څېړنو اســاس پر 

نقد والړ دی. د نقد تر شــا د ناقد قضاوت والړ 

وي؛ خو چې کله دا نقد د علمي اصولو لباس 

واغوندي؛ نو بيا ورته نقد وايو.

پخوانو د علم د تراليس لپاره له ذهن نه د يوې 

وســيلې په توګه اســتفاده کوله؛ خو اوسني، 

انســاين ذهن ته د علــم د اصيل رسچينې په 

ســرتګه ګوري، چې په کتابونو کې پر موجودو 

معلوماتــو نقد کوي او د پرمختــګ پر لور ګام 

اخيل.

کلــه چې د قضــاوت او ذهن خربه کــوو؛ نو د 

علــم پــه اړه د پخوانو او اوســنيو د چلن يو بل 

توپري ته هم متوجــه کېږو. په پخواين فرهنګ 

کــې د علم مخه لــه ټولنې نه فرد تــه وه. فرد 

پــه ټولنيزه توګه ورپاتــې معلومات زده کول او 

خپل فردي ژونــد يې پرې عيــاراوه؛ خو اوس 

د علــم مخه لــه فرد نه ټولنې تــه ده. د فردي 

اصالــت )Individualism( په برکت د ټولنې 

د ړانده تقليد پر خــالف فردي قضاوت او فکر 

ته اهميت ورکړ شــو او چې فــرد فکري ازادي 

ترالسه کړه؛ نو ورورسه علم هم وغوړېد او ټولنيز 

بدلون ته الر هواره شوه.

پخوانو چې د علم رسچينه ټولنيز شعور ګاڼه، 

علــم ته يې د عينيت په ســرتګه کتل، چې له 

انساين ذهنه بهر د ژوند د ثابتو اصولو په توګه 

موجود دي او افراد يې بايد د ســوکاله ژوند د 

تېرولو لپاره زده کړي؛ خو اوســني په انســاين 

ذهن کې د پيدا شــوې فرضيې د علمي کولو 

لپــاره لــه عينيت نه د يوې وســيلې پــه توګه 

اســتفاده کوي. په بهــرين چاپېريال کې ورته 

مثالونــه پيدا کوي يــا يې د علــم د اصولو پر 

بنسټ په يوه ټوملنلې نظريه )تيورۍ( د اړولو 

هڅه کوي.

علم پــه اصل کې د پديدو ترمنــځ د اصولو او 

اړيکو پېژندل دي؛ نو چې د ذهنيت او عينيت 

خــربې کوو، له دوه ډوله علومو رسه مخېږو: يو 

هغــه علوم دي، چې له ټولنــې )چې د افرادو 
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ترمنــځ فرهنګي اړيکې نغاړي( بهر له طبيعت 

رسه رسوکار لري، چې طبيعي علوم ورته وايي. 

دا د طبيعــي پديــدو ترمنځ اړيکــې څېړي او 

طبيعي قوانني رابرســېره کــوي؛ مثال: تېزاب 

څنګــه جوړېږي؟ ماده څرنګه په انرژۍ واړوو؟ 

څرنګه چې طبيعي علوم له انساين ذهنه بهر 

لــه طبيعــت رسه رسوکار لري؛ نــو پر رس يې 

اخالقي نزاع )النجه( هم نه وي او په متونو کې 

يې مانيز بدلون نه راځي.

خو دويــم ډول ټولنيز علوم دي، چې په ټولنه 

کې رامنځته کېږي. ټولنيزتوب په اصل کې د 

افــرادو ګډ قراردادي چلن تــه وايي او چلن د 

انســان له ارادې نه منشا اخيل. اراده په ذهن 

کې وي. زموږ د حواســو د فعاليت تر شا زموږ 

ذهنــي اراده ده. کلــه چې د ګيــالس د پورته 

کولو اراده وکړو، الس مو وراوږد يش. 

انسان د هر کار اراده د خپل کلچر او نړۍ ليد 

په رڼا کې کوي. مثال: زه هڅه کوم، چې داسې 

خربه ونه کړم، چې مخاطب ته بد ښکاره شم.

ټولنيــز علوم د انســان د ذهــن او طبيعت له 

تعامــل نه له پيدا شــوي کلچر رسه تعلق لري 

او کلچــر او فردي ذهنيت تل د بدلون په حال 

کې وي. له فرهنګ رسه تړيل علومو ته ټولنيز 

علوم وايي، چې په متونو کې يې د مانيز بدلون 

د راتلو امــکان وي. يو فرد ترې يوه مانا اخيل، 

بــل بله. يو وخت يوه مانا لــري، بل وخت بله. 

پــه يوه فرهنګ کې يو مانا لري، په بل فرهنګ 

کې بله.

اوس عــامل يــوازې هغــه نــه دی، چــې ډېــر 

معلومات ولري، بلکې عامل هغه ته وايي، چې 

د ژونــد پــه اړه منظم نړۍ  ليد ولــري. دا نړۍ 

ليد ده د ژوند پــه اړه د تېرو معلوماتو په اړه له 

نقد او له ژونده له خپلې فردي تجربې ترالســه 

کــړی وي. د عامل هيله دا وي، چې دې خپلو 

تجربو ته علمي لباس ورواغوندي او د ټولنې د 

پرمختګ لپاره ترې استفاده وکړي. 

چې د علمي لباس خربه کوو، موخه مو منطق 

او استدالل دی، چې له فردي ذوق او تجربې 

راپيدا شوي فکر ته علمي چوکاټ برابروي.

علــم، ژوند د اصولو او چوکاټي کولو له الرې د 

درک و تفهيم وړ کــوي. مطلب دا چې اصول 

ورته ټاکي؛ خو پخپله علم له کومو اصولو نه په 

اســتفاده د اصولو د جوړولو هڅه کوي؟ پخوا 

چې زياتره علوم په فلسفه کې مطالعه کېدل؛ 

نو د فلسفې لپاره د منطق علم جوړ شو.

هغــه پوهه چــې د معرفــت اصــول راپېژين، 

د  بــويل.   )Epistemology(پوهنپوهنــه

Epistemology اصطــالح پــه لومړي ځل په 

نولســمۍ پېړۍ کې جيمــز فردريک وکاروله. 

کــې   )Post-modernism(پســنويتابه پــه 

Episteme د يــوه مهال مســلط فکر ته وويل 

شو.

پوهنپوهنــې د انګېرلو او پوهــې ترمنځ توپري 

وکړ. موږ انګېرو چــې دوه موازي خطونه هېڅ 

کلــه يو بل نه قطع کوي؛ خو په خپلو ســرتګو 

مو نه دي ليديل، چې په نهايت کې رښتيا هم 

داســې ده که نه؟ خو د دې پرخالف پوهېږو، 

چې اوبه په ســل ســانتي ګريډو کې په بړاس 

او پــه صفر درجه کــې پــه واوره اوړي. تر څو 

چــې يوه قضيه تجربه نــيش، تر هغې پورې د 

انګېرنې)فرضيې( پــه حال کې ده او ال نظريه 

)علمي شــوې( نه ده. يعنې تر هغې پورې موږ 

يوازې انګېرو چې داســې ده؛ خو داسې شوې 

نه ده.

خو زموږ په معرفت کې داسې شيان هم شامل 

دي، چــې موږ نــه دي تجربه کــړي. موږ باور 

لرو، چې تر مرګ وروسته ژوند، حساب کتاب، 

جنت او دوزخ شته.

پخوانــو باور درلود، چې تــر ځمکې د قاف غر 

راتاو دی، چې تر قاف هاخوا اوبه دي. ملر هره 

شــپه تر قاف غره اوړي او پــه اوبو کې پټېږي، 

ځمکه هــواره ده، چې په بېخ کې يې يو »کب 

دی، چــې لکۍ يې راتاو کــړې او عرش معلی 

ته رســېږي. خپله دغه کب )سمک( په اوومه 

ځمکه د يوې غوا په مال باندې والړ دی. د دغه 

غويي څلور زره ښکران دي. له يوه ښکر نه بل 

ته پينځه ســوه کاله فاصله ده. د مسند احمد 

ابــن حنبل د يــو روايت تر مخــه )د( هم دې 

اووه اســامنونو ترمنځه پينځه پينځه سوه کاله 

فاصله ده. دغه ځمکه يې په يوه ښــکر ټينګه 

کــړې ده. د دې غويــي پوزې تــه وړاندې هم 

ماشی والړ دی او دغه غويی د ده له وېرې رپ 

نه وهي، چې هسې نه سپېږمې ته مې وردننه 

اســاطريي   .2۰15 فيصــل.  يش.«)فــاران، 

تلميحات په پښتو شــاعرۍ کې. کوټه: پښتو 

اکېډمۍ: 13۰مخ(

معزالله مومند وايي: 

چي د فقر مملکت د چا روزي يش

بادشاهي به له سمکه تر سام کا

دا د پخــواين معرفت رغنــده توکي دي، چې 

معارص علم ورپســې د خپلو اصولو سوي راڼه 

کړل او له بېخه يې وايســتل.اوس موږ پر دې 

باور نه لرو.

پوهنپوهنــه)Epistemology( معرفت په درو 

برخو وېيش:

• بــاور)Belief(:  د معرفــت لومړنی بنســټي 
توکــی باور دی. باور هغه اعتقاد ته وايي، چې 

پرېکنــده )قطعي( او جزمــي وي. په بله وينا، 

هغــه ژور رواين حالت ته وايي، چې د انســان 

پــه عقيده کې د يــوه څيز پــه اړه پيدا کېږي 

او مخالف يې ورته بېخي ناســم او بې بنســټه 

ښــکاري. په دې توګه هر باور له دوو بنسټونو 

جوړ دی: 

الف: په بهر کې يې پر رښتياينه باور

نــه وي، قطعــي  پکــې  ب: د شــک ځــای 

وي.«)طالبي، محمد حسني. معرفت چيست؟ 

فصلنامه معرفت. شامره 42(

دا د معرفــت لومــړۍ درجه ده. په دې پســې 

دوميه مرحله د دې معرفت د رښتياينې ده.

• رښــتياينه)Truth(:  بــاور بايد په بهر کې يو 
متعلق ولري. که متعلق ونه لري، باور دروغ دی 

او معرفــت نيمګړی دی. دلته معرفت د دروغو 

او رښتياوو ترمنځ توپري کوي. که قضيه په بهر 

کې متعلق ولري، رښــتيا ده، ګنې دروغ دی. 

مثــال: زه وايم، بــاران ووري؛ خو که په واقعيت 

کې باران نه وي؛ نو سم نه دی. اوس موږ ځکه 

د پخواين معرفت د هوارې ځمکې تصور ردوو، 

چې په واقعيت کې ســم نــه دی. يعنې د دې 

باور قضيه په بهر کې واقعيت نه لري.

  )Proposition(د معرفت په اصولو کې له قضيې

رسه مخېږو. قضيه ادعا ته وايي. د قضيې دوه 

رشطــه دي. يو دا چې خربي جمله وي، ځکه 

چې په انشــايي جملو)سواليې، تعجبي او...( 

کــې قضيه نه رامنځتــه کېږي او بــل دا چې 

مفــرده وي. قضيه په جمله کې وړاندې کېږې 

او جملــه په فعل والړه وي.په جمله کې پر يوه 

جــز خربې کېــږي، چې هغه جز تــه موضوع 

وايي. قضيــه بايد متناقضــه )پاراډوکيس( نه 

وي. دا ممکنــه نه ده، چې يو حالت او متضاد 

دواړه دې ســم وي. مثال؛ داســې نشو ويالی: 

متقاعد مامور ترفيع وکړه. پاراډوکس که په هرن 

کې کامل دی؛ نو په علم کې بې علمي ده.

• توجيه)Justification(: » ښايي رښتينی باور 
د باورد د څښنت په ذهن کې له دليل رسه مل 

نه وي، چې دا د باور بې ثبايت ښــيي. پر دې 

بنســټ معرفت پېژندونکي وايي، چې معرفت 

بايــد په ذهن کې ثابت پاتــې يش؛ نو بايد له 

دليل رسه مــل وي. يعنې پرېکنــده باور بايد 

په يوه قضيه کې رښــتينی دليل ولري. په دې 

توګه، معرفت پوهانو د معرفت په تعريف کې د 

توجيه قيد ورزياتوي.«)طالبي، محمد حسني. 

معرفت چيست؟ فصلنامه معرفت. شامره 42(

کلــه چې يــو بــاور ولــرو او د دې بــاور لپاره 

استدالل کوو؛ نو له دې استدالل نه چې کوم 

معرفت ترالســه کېږي. دا به د علمي اصولو پر 

بنسټ رامنځته شوی رښتينی معرفت وي. دې 

 Justifiedته پوهنپوهان موجه رښــتينی بــاور

True Belief  وايي، چې لنډيز يې)JTB(  دی. 

مثال: موږ باور لــرو او قضيه وړاندې کوو، چې 

زموږ په ټولنه کې پر ماشومانو تشدد کېږي؛ نو 



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره یازدهم | دلو 1396

قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر برای 
حاضرین معلومات ارائه شــد، ســپس درباره 
موضوعات مرتبط از جمله اســالم و معلولیت و 
طرز برخورد با معلولین صحبت شــد که مورد 

استقبال اشتراک کنندگان قرار گرفت.

برگزاریجلسهآگاهیدهی
دربارهحقوقزناندراسالم

وقوانینوضعی 

بخش حمایت از حقوق زنان دفتر ساحوی 
هرات جلسه آموزشــی را درباره حقوق زنان از 
دیدگاه اسالم و قوانین وضعی، برای اعضای مرکز 
اجتماعی ولسوالی زنده جان وال یت هرات برگزار 
کرد. در این جلســه  تعداد ۳۰ تن از زنان عضو 
مرکز اجتماعی ولسوالی زنده جان درباره حقوق 

زنان در اسالم و قوانین وضعی آگاهی یافتند.

گزارشجلسهبررسیوضعیت
زنانآسیبپذیر

جلسه بررســی وضعیت زنان آسیب پذیر با 
هماهنگی بخش حمایــت از حقوق زنان دفتر 
ساحوی هرات، به تعقیب فیصله اعضای جلسه 
جی بی وی GBV SUB CLASTER با ترکیبی از 
اعضای نهادهای دولتی، غیردولتی و کارمندان 
خانه های امن به منظور بررســی وضعیت زنان 
آسیب پذیر و شناســایی آن ها و هم چنین ارائه 
پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت آن ها در 

د دې باور د توجيه لپاره بايد په خپله ټولنه کې 

کايف شواهد او بېلګې ولرو، چې دا ثابته يش، 

چې رښتيا هم داسې ده.

که معرفت د داسې باورونو ټولګې ته وايي، چې 

په بهر کې صادق ولري او په داليلو ثابت يش؛ 

نو بيا خو پس له مرګه پر ژوند باور د )JTB( په 

مټ نه ثابتېږي؛ نو دې ته معرفت نشو ويالی؟ 

د ځينــو معرفت پوهانو لــه مخې دا معرفت نه 

دی، ځکه چې په دې کې د اســتدالل امکان 

نشــته. فرويد دې ته وهم پرستي وايي، چې د 

انســان له ډار او اميد نه پيدا کېږي. کله چې 

د وحــې او الهام خربه رايش؛ نو هلته د علمي 

اســتدالل خوله بنده يش. هلته د عقل ځای 

نقل او د باور ځای د پټو سرتګو عقيده ونييس. 

بيا نو الريب فيه يش، چې مخالف)شــک( يې 

د زغم وړ نه وي.

که خــربه دا وي؛ نو بيا له دين رسه- چې زموږ 

د نړۍليد بنســټ دی- څه وکړو؟ يوه خربه دا 

ده، چې عقل ته تاله واچوو او د جذب و عشق 

له الرې په پټو سرتګو نقل ومنو. د دې خربې 

تاريخ تــر امام غــزايل پورې رســېږي، چې د 

فلسفي استدالل مخالفت يې وکړ او عشق ته 

يې اهميت ورکړ. بله الر د مسلامنو مجتهدينو 

ده، چې د تفسري او تاويل له الرې يې )د وخت 

له رشايطو رسه سم( د دين د توجيه هڅه وکړه؛ 

خو بيا هم ځينې داســې موارد يې- چې په اړه 

يې قاطع نــص موجود دی يا زمــوږ د نړۍ پر 

ځــای لــه ماورالطبيعت رسه اړيکه لــري يا په 

ځينو ديني متونو کې د تفسري و تاويل امکان 

نه وي- په خپل حال پرېښي. د مجتهدينو الر 

راته په دې وړنده ښکاري، چې دين له انزوا نه 

ســايت او د يوې فعالې رسچينــې په توګه يې 

د ټولنې په هوساينه او پرمختګ کې کاروي.

د معرفــت دا درې رشطــه د اپالتــون له وخته 

راروان دي، چــې معرفــت بايــد پــر صــادق 

رسبېــره موجــه وي. يعنې په داليلــو والړ وي؛ 

 Edmund(خو پــه1963 کې ادموند ګيتيــه

Gettier(  په خپله يو څو مخيزه ليکنه )موجه 

 Is Justified Trueرښــتينی باور معرفت دی؟

Belief Knowledge? ( کــې د معرفت پر دې 

درو رشايطو انتقاد وکړ او ادعا يې وکړه، چې د 

معرفت د تراليس لپاره موجه رښتينی باور اړين 

دی؛ خو کايف نه دی.

د ادموند ګتيه په تصور د معرفت دا درې رشطه 

  )Empiricism(د حســيونو يا تجربــه پالنــې

زېږنده دي. دوی وايي، چې معرفت د حواســو 

له الرې ترالســه کېــږي. د پوهنپوهنې په اند 

معرفت هله بشپړ او رسا وي، چې توجيه ولري. 

يعنې مستدل وي.

تاالر همایش دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بشر در هرات برگزار شد. در این نشست 
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه 
غرب، رئیس دفتــر OCHA، هماهنگ کننده 
 ،UNHCR کلستر پروتکشن حوزه غرب دفتر
 ،UNFPA دفتــر  والیتــی  هماهنگ کننــده 
کارشناس جندر مقام والیت، مسئول حقوق بشر 
دفتر یوناما، نماینده ریاست امور زنان، مسئول 
مرکز حمایــه خانــواده ) FBC(، نماینده دفتر 
 IAM ، نماینده ریاست عودت مهاجرین ، نماینده 

دفتر  IOM  ، نماینده دفتر میدیکا افغانســتان، 
نماینده مؤسسه ندای زن ، مسئول سرپناه خانه 
امید،  نماینده حــل منازعات فامیلی قوماندانی 
 ، NRC  امنیــه والیت هرات، نماینــد گان دفتر
نماینــده هالل احمر والیت هرات ، ســارنواالن 
ســارنوالی منع خشــونت علیه زنان، مسئول 
جندر ریاســت کار و امور اجتماعی و کارمندان 
بخش های برنامه یی کمیسیون مستقل حقوق 

بشر در والیت هرات اشتراک داشتند. 

دفتروالیتیبدخشان
نشستدادخواهیدربارهآزارو

اذیتخیابانیزنان

بخش حمایــت و انکشــاف از حقوق زنان 
دفتر والیتی بدخشــان در هماهنگی با ریاست 
امور زنان، رئیس جندر والیت بدخشان، رئیس 
شورای علما جلســه دادخواهی را درباره آزار و 
اذیت زنان با قومندان امنیه این والیت، در دفتر 
کارش برگزار کرد. هدف از برگزاری این جلسه 
دادخواهــی در حمایت از زنانی اســت که در 
خیابان ها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، چون 
آزار و اذیت بیش از حد باعث رنجش و ناراحتی 

در میان زنان شده است.
این جلســه دادخواهی، در حالی برگزار شد 
که چندی پیش، چند تن از زنان مدافع حقوق 
 بشر توســط یک مرد تبلیغی مورد آزار و اذیت 
فزیکی قــرار گرفته بود که این موضوع به گونه  
رسمی و مستند با مســئوالن قومندانی امنیه 

شریک ساخته شد.

از صفحه  16

فعالیت های حقوق بشری دفاتر ساحوی و  والیتی... 
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امنیت شخصی
امنیت شــخصی، در واقــع تضمین کننده   
آزادی هایی اســت که فرد در اجتماع، از طریق 
قوانین ملی و بین المللی، تحصیل می کند. نبود 
و کمبود این آزاد ی ها باعث برهم خوردن امنیت 
شخصی فرد در جامعه می شــود و این ناامنی 
شخصی باعث ناامنی اجتماعی شهروند می شود. 
چنان که در بحث آزادی های مدنی و سیاســی 
مطرح کردیم، امنیت شــخصی انسان، داشتن 
حقوق مدنی )محافظــت از آزادی فیزیکی در 
برابر بردگی(، امنیت )آزادی از تعرض، بازداشت 
و حبس خودسرانه(، آزادی در زندگی خانوادگی، 
آزادی مالکیــت و مصونیت منــزل و مصونیت 
دارایی ها، آزادی معلومات، آزادی کســب و کار، 
آزادی رفت وآمــد )تحــرک( و داشــتن آزادی 
ارتباطات اســت. به موازات این حقوق، آزادی 
سیاسی )حق مشارکت افراد در انتخابات، حق 
استخدام و تصدی مناصب دولتی، حق دسترسی 

به محاکم و دادگاه ها( نیز برجسته است.
از سوی دیگر، امنیت شخصی را برخورداری 
از امنیــت اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی نیز 
دانســته اند. تأمین امنیت شــخصی، با نظم در 
جامعه مرتبط اســت. نظــام اجتماعی با نظم 
امنیت فردی در جامعه پیوند ناگسستنی دارد. 
روسو به این پیوند، ارج واالیی می گذاشت و آن 
را ماحصل قرارداد اجتماعی می دانست. در این 

پیوند، یک ســوی مسئله شهروند و سوی دیگر 
دولت است که تأمین کننده   این امنیت و در کل، 

سازنده   نظام اجتماعی است.
بردگی

هیچ کسی را نمی توان در بیگاری و بردگی 
نگه داشت. برده داری و برده فروشی، به هر شکلی 
که باشد، ممنوع است. تا چندی پیش، نظام های 
بردگی در دنیا رســمیت داشــتند. برده جزو 
مایملک اموال مالک خود بود و مالک حق داشت 
فرزندان برده را نیز تصرف کند و به هرکس که 
خواست بفروشد. بردگی به اشکال مختلفی در 
جهان وجود داشت و تا هنوز برخی از اشکال آن 
موجود اســت. در نظام بردگی، برده ها، حتی از 
حقوق طبیعی )حقوق ذاتی و فطری( برخوردار 

نیستند و با ایشان مانند کاال برخورد می شود.
بردگی، یعنی سلب آزادی های فرد به وسیله   
فرد دیگر. غالم یا برده به کسی اطالق می شود 
که از بهره مندی حقوق اساسی خویش، توسط 
شخص دیگری محروم می شود. این پدیده   شوم 
و ضد انســانی، تاریخ طوالنی دارد. کشورهای 
حوزه   آمریکای التین، آفریقای جنوبی و شمالی 
و کشورهای آسیایی، تاریخ مشخصی از دوران 
بردگــی را با خود دارنــد. بــرده، از حق عقد 
کوچک ترین قراردادی بهره مند نیست. »قابلیت 
حقوقی« کــه در اصطالحات حقوقی به مفهوم 
قابلیت شهروند در اســتفاده و اجرای امتیازات 

حقوقی اش تعریف می شــود، از وجود بردگان 
سلب می شود. برای نمونه:

دوشیزه ای که برده   مالکش است، نمی تواند 
بــه ازدواج فرد دیگــری درآید؛ مگــر این که 
مالکش، ایــن حق را بــه وی بازدهی کند. در 
حقیقت، برده ها به عنوان حیوانات باشــعور، از 
سوی مالکین شان، مورد استفاده قرار می گیرند. 

حقوق بشر بین المللی، بردگی را یک عمل 
کاماًل غیر انسانی دانسته و برده داری را منع کرده 
اســت. »لیگ ملت ها« که پیش زمینه   تشکیل 
سازمان ملل متحد را فراهم کرد، در سال ۱926 
میالدی، میثاق منع بردگی را به تصویب رسانید 
و از دولت ها خواســت تا مانع بردگی شــوند. 
اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و قرارداد اروپایی 
حقوق بشر، در این مورد، به گونه ی عمیق تری 
تأکیــد کرده و چنین تصریــح می کند: »هیچ 
دولتی نباید بردگــی را حتی تحمل کند و اگر 
دولتی چنین تحملی را داشته باشد، خالف تمام 

پرنسیب های سازمان ملل متحد است.«
متأســفانه تا هنــوز، بردگــی در برخی از 
کشورها، به بهانه های مختلفی تجربه می شود. 
فقر، عامل عمده ی این عمل غیر انســانی ا ست. 
در کشور بنگالدش، کودکان، از قربانیان اصلی 
این پدیده   شوم اند که مورد خرید و فروش قرار 
می گیرند و توســط خریداران شــان، به اشکال 
مختلف، مورد سوء اســتفاده قرار می گیرند. در 

حقوق انسانی ما و 
حقوق بشر
بخش هشتم

امنیت شخصی، بردگی و شکنجه
حمید حمیدی
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کشور عربســتان ســعودی، برده داران، تحت 
عنوان خدمه، برده های شان را از کشورهای فقیر 
هم چون آســیای جنوبی و شرقی به این کشور 

وارد می کنند.
شکنجه

هیچ کــس را نمی توان شــکنجه داد یا در 
معــرض رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انســانی 
یا تحقیرآمیز قرار داد. شــکنجه و برخوردهای 
غیر انســانی به مثابه ننگین تریــن اعمال علیه 
بشــریت شــناخته می شــوند. برای شناسایی 
شــکنجه و راهیافت های منع اعمال این پدیده   
شــوم که اعالمیه   جهانی حقوق بشر آن را در 
ماده ی پنجم به صورت جداگانه جا داده است، 

به این موضوع می پردازم.
هر عملی که از لحاظ فیزیکی یا روحی، به 
آزار و اذیت شهروندان، به خاطر به دست آوردن 
اطالعــات، در مورد خود و یا شــخص دوم و یا 
سوم بیانجامد، شکنجه شمرده می شود. در اسناد 
بین المللی، به شــکنجه ی سیستماتیک توجه 
بیش تر صورت گرفته که اکثراً توســط دولت ها 
اعمال می شود. این تفسیر را میثاق جهانی منع 
شکنجه عرضه کرده اســت. در برخی از اسناد 
جهانی، اعمال غیر انسانی از قبیل اهانت، توهین 
و تحقیر را نیز شــکنجه   غیر فیزیکی خواند ه اند. 
تحریم شــکنجه، احتماالً بیش تر از هر عنصر 
دیگر، در حقوق بشر جهانی تصدیق شده است. 

در اعالمیه   جهانی حقوق بشــر می خوانیم: 
»هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه یا مجازات 
ظالمانه، غیر انســانی و یا غیر عــادی قرار داد.« 
بعدها، این اعالمیه ها، از سطح تحریم خارج شده 
و دولت ها را به منع و جلوگیری کامل شکنجه 
موظف کرده اند. پروتکل اختیاری سازمان ملل 
متحــد، منعقده ی در دســامبر ســال 2۰۰2، 
به گونه ای روشــن، از تحریم شکنجه فراتر و به 
سوی منع شکنجه به پیش رفته است و صرف 
نظر از تصویب آن، یکی از معاهدات اصلی توسط 

کلیه   دولت ها حساب شده و الزم االجرا باشد. 
نقش دولت ها برای منع شکنجه 

کلیه ی اعمال شکنجه آمیز، به عنوان جنایت 
در قوانین داخلی باید به رسمیت شاخته شود و 
مکانیزم های الزم برای نظارت بر حسن اجرای 
آن نیز باید فراهم شــود. مفهوم شکنجه، برای 
حقوق بشــر بین المللی، غیر قابل توجیه است. 
شاید مدافعاتی در این زمینه وجود داشته باشند، 
اما دفاع از شکنجه، خود تخلف از تعهدات یک 
دولت از معیارهای اساســی حقوق بشر است. 
اصــوالً، دولت، خود، باید بــا پی گیری قانونی، 
مرتکبین شکنجه را به دادگاه کشانیده و فرهنگ 
جلوگیری از شکنجه را نهادینه سازد. در برخی از 
موارد، سوء رفتارها و سوء استفاده های ارگان های 
نظامــی و امنیتی، به شــکنجه ی شــهروندان 

می انجامد. 

این مســئولیت دولت اســت که با بررسی 
شــرایط کار پلیس و نیروهای امنیتی، به این 
مسائل رسیدگی کرده و اطمینان حاصل کند که 
کسانی که توسط قوای دولتی بازداشت شده اند، 
در مقابل این ســوء رفتارها و سوء استفاده ها، از 
حمایت قانون بهره مند باشند. خود دولت باید از 
بهترین شرایط برای ممانعت شکنجه برخوردار 
باشد؛ زیرا غالباً شــکنجه ها در داخل سیستم 
دولتی صورت می گیرد. شکنجه، اکثرا،ً به منظور 
اخذ اطالعات، اعترافات  یا به قصد ایجاد ترس و 
رعب، از ســوی اولیای امور، مورد استفاده قرار 
می گیرد. بنابراین دولت مسئول است که نه تنها 
علیه شکنجه گران، اقدام کند، بلکه اقدامات مؤثر 
قانونی و اداری را نیز معمول سازد تا از بروز این 

سوء رفتارها در مراحل مختلف جلوگیری شود. 
بدین ترتیب، مهم ترین نقــش دولت را در 
منع شــکنجه، میثاق بین المللی منع شکنجه 
روشــن می ســازد. آماج این میثــاق، تعهدات 
دولت هــا برای به رسمیت شناســی شــکنجه 
به عنوان جنایت علیـــه بشریت است. دولت ها، 
با به رسمیت شناســی شکنجه به عنوان جنایت 
علیــه بشــریت، چهارچوب های قانونــی را در 
محدودســازی و منع این پدیده ی شوم، خلق 

کرده و به اجرا می گذارند.
نقــش جامعه   بین المللــی برای منع 

شکنجه 
نخستین نقش جامعه   بین المللی در زمینه ی 
منع شــکنجه، تأمین چهارچوبی برای تعهدات 
بین المللی است که به موجب آن، دولت ها مکلف 
به انجــام اقدامات داخلی، به منظور غیر قانونی 
دانســتن شــکنجه و مبارزه با آن اند. در اسناد 
معتبر جهانی، دولت ها مکلف به جلوگیری از این 
پدیده   شوم و ضد انسانی شده اند؛ ولی از آنجایی 
که حقیقت امر متفاوت است، جامعه   بین المللی 
از راه هــای مختلف در این زمینه نقش دارد که 

به طور مختصر، به هرکدام می پردازیم: 
اول: جامعه   بین المللــی می تواند از طریق 
کانال هــای سیاســی، حقوقــی و زمینه های 
دیپلماتیک، دولت ها را مســئول بی توجهی در 
اجرای تعهدات بین المللی خود در مورد شکنجه 

بشناسد. 
دوم: جامعه   بین المللــی می تواند محاکمه   
مســئوالن و مرتکبــان شــکنجه را هــم در 
دادگاه هــای داخلی کشــورهای دیگر و هم در 

دادگاه های بین المللی فراهم آورد. 
ســوم: جامعه   بین المللی می تواند دست به 
یک سلسله اقدامات احتیاطی زده و به گفتمان 
و مباحثــات بــا دولت های مرتکب بپــردازد و 
مکانیزمــی را برای تحقق ایــن برنامه به وجود 

بیاورد.

ارزیابی دالیل
ماده هفتم:

محکمه حین رسیدگی دعوا شکنجه دالیل 
اثبات و نفی را علی السویه ارزیابی نموده، هرگاه 
تشــخیص دهد که دالیل اثبات وقوع شکنجه 
قوی تر از دالیل نفی اســت، به جبران خســاره 

حکم می نماید.
مشاهده آثار شکنجه

ماده هشتم:
هرگاه آثار شــکنجه در وجود شــخص در 
محالت سلب آزادی مشاهده گردد، این امر دال 
بر وجود شکنجه بوده، مگر این که برخالف آن 

ثابت گردد.
اولویت دهی به رسیدگی جبران خساره

ماده نهم:
)۱( محکمــه مدنی مکلف اســت، دعوای 
جبران خساره ناشی از شکنجه را در خالل )۳۰( 

روز رسیدگی نماید.
)2( نماینده دولت مکلف اســت ، در مدت 

)۱5( روز دالیل خود را به محکمه ارائه نماید.
تنفید حکم

ماده دهم:
)۱( نهادهای ذیربط مکلف اند، جبران خساره 
منــدرج این قانــون را در خــالل )۳۰( روز از 

قطعیت حکم محکمه به متضرر تأدیه نمایند.
)2( وزارت مالیه مکلف است، مبلغی را جهت 
جبران خســاره متضررین شــکنجه در بودجه 

وزارت عدلیه در نظر بگیرد.
)۳( وزارت عدلیــه می توانــد بــه منظور 
جمع آوری مســاعدت های اشخاص حقیقی و 
حکمی صنــدوق پرداخت جبران خســاره به 
متضررین شــکنجه را ایجاد و به موافقه وزارت 

مالیه حساب بانکی خاص را افتتاح نماید.
)4( اشــخاص حقیقی و حکمی می توانند 
به صندوق پرداخت جبران خســاره متضررین 

شکنجه، مساعدت نمایند.
)5( امور مربوط به سنجش جبران خساره، 
جمع آوری مســاعدت ها و اســتفاده از صندوق 
منــدرج فقره )۳( این مــاده در مقرره جداگانه 

تنظیم می گردد. 
انفاذ

ماده یازدهم:
)۱( این ضمیمه از تاریخ توشــیح نافذ و در 

جریده رسمی نشر می گردد.
)2( با انفاذ این ضمیمه احکام مندرج جزء 
۱ فقره )۱( ماده سوم و فقره )2( ماده هجدهم 
قانون منع شکنجه منتشر جریده رسمی شماره 

)۱256( سال ۱۳96 ملغی می گردد. 

از صفحه 55

مصوبه کابینه ج.ا. ا. ...
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د النجو په 
اوارولو کې 
د منځګړيتوب 
رول
قضاوتپوه حرضت ګل حسامي

رسيزه:

که د انســاين ټولنې د لرغوين تاريخ پاڼې يوه 

په بلې پســې واړوو نو دا به راته جوته يش چې 

انسان يو ټولنيز مخلوق دی او مجبور دی چې 

پــه ټولنه کې د نورو انســانانو رسه په ګډه ژوند 

وکــړي او د ژوندانه اړتياوې له بېالبېلو الرو پوره 

کړي.

څرنګه چې هر انسان ځانګړی فکر، غوښتنې او 

اړتيــاوې لري نو د خپلو اړتياوو په پوره کولو کې 

هرومرو د بل انســان رسه د ده ګټې په ټکر کې 

راځي او النجه پيښــيږي، چې د النجې د حل 

لپاره بايد يوه مرجع موجوده وي.

په لومړنيو ټولنو کــې دولت نه و، له دولت پرته 

ټولنې، يعنې د انســاين ټولنــې ډېرې لرغونې 

بڼــې واکمن نه درلود او لږترلــږه يې دېرش زره 

کاله په همدې ترتيب ژوند کړی دی.

په يوه ډلبندۍ کې کوالی شــو لــه دولت پرته 

 Nomadic( ټولنې پــه دوه ډولو بدوي قبايلــو

 )Segmental Society( او متفرقو ټولنو )Tribe

وويشــو. بدوي قبايل له مرش او ښکاريانو څخه 

تشــکيل شــوي ؤ او د دوميــې ډلــې ټولنه په 

پراختيا موندلو ټولنو مشتمله وه، چې په لومړنيو 

قبايلو کې له منځتــه راغيل تغيري څخه ايجاد 

شوې وه، چې د خوړو له راټولولو څخه د خوړو د 

توليد اقتصاد ته رسيديل ؤ.

دې اصــوالً کوچنيو ټولنو، لــه اقتصادي نظره 

يــو له بل رسه مرســته کولــه او رسه ګډې وې. 

دا جوړښــت نســبتاً د افرادو په برابرو حقوقو او 

مکلفيتونو والړ ؤ او له ابتدايي وســايلو يې ګټه 

اخيسته.

د يــو پــوه د څرګندونــو لــه مخــې د دولت نه 

درلودونکو ټولنو د تيت او پرک او رسه پاشــيل 

جوړښــت پــه دليــل، د ټولنــې ســازمانول او 

رسوســامان ورکول د خپلوۍ د اړيکو او ټولنيز 

مسئوليت پر بنســټ تر رسه کېدل او د قبيلې 

غړيــو په ټينګه لــه ډلې رسه پيونــد درلود او د 

)فرديت( مفهــوم کوم ځانګــړی ځای ځایګی 

نه درلود. دا ځانګړنه د انحراف د پيښــيدو او د 

جرم د ارتکاب د کمښــت المل ګرځېده، ځکه 

دې جوړښــت د هغوی تر منځ يو ډول همغږي 

رامنځته کړې وه. که چېرې کومه مخالفه کړنه 

تر رسه کېده قبيلې د هر ډول رســمي حقوقي 

نظام پرتــه د هغې په حل الس پــورې کاوه. د 

منځته راغيل زيان او رضر له څېړنې وروســته، 

ټولنــې د هغې د حــل لپاره مناســب تصميم 

نيــوه او دې اقدام په پای کې د زيامنن شــوي 

د رضايت موجبات برابــرول، له هغه ځايه چې 

ټولنيز مســئوليت د مجرمــې او مترضرې ډلې 

تر منځ له مهمو ټولنيزو او اقتصادي اړيکو رسه 

ترکيب شوی و، د النجې حل او فصل او ورځني 

ژوندانه ته د بېرته ســتنيدو د رشايطو اســانول 

اړيــن ؤ، دا حــل و فصــل معموالً پــه هغو الرو 

چــارو تر رسه کېده، چې پــه دې ټولنو کې يې 

د عدالت د اجرا کولو بېالبېلې بڼې تشکيلولې.

پــه دې څېړنــه کې مونــږ لومــړی د النجې په 

هکله لنډې خربې کوو، چې اصاًل النجه څه ته 

وايي او ولې رامنځته کيږي، بيا د منځګړيتوب 

په تاريخچې غږيږو، ورپســې په اســالم کې د 

منځګړيتوب په باب کړيږو او په پای کې په خپل 

ګران هيواد افغانستان کې د النجو په حل کې 

د منځګړيتوب په رول او اهميت رڼا اچوو.

الــف: النجه څه تــه وايي او ولــې رامنځته 

کيږي؟

او   Configure التينــي  د   Conflict النجــه 
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Conflicts له کلمې څخه اخستل شوې، چې 

د شــخړې، النجــې، منازعې، اختــالف، ټکر، 

کشــمکش، جګړې او داســې نورو معنــاوو په 

مفهوم ژباړل کيدای يش.

په فلسفي لحاظ د ټولنې د بېالبېلو طبقو، ډلو، 

ګروپونو او قرشونو تر منځ فلســفي، مفکوروي، 

ايډيولوژيکي، نظامي او سيايس، نظريايت ټکر 

او تصادم ته وايي، چې د متضادو اړخونو تر منځ 

بيالبېل دريځونه و نيول يش.

د ارواپوهنې له مخې د بېالبېلو کسانو، ګروپونو 

او خلکــو تر منځ توپريونــو او اختالفونو له دود، 

دســتور، جغرافيې چاپرييال د ژوند ســببونو او 

داسې نورو اړخونو څخه رسچينه اخيستې وي.

مخــې  لــه  ډکشــرنۍ   Webster ويبســرت  د 

Conflict د جګــړې يا مبارزې معنا لري، يعنې 

النجه د دوو ډلو تر منځ فزيکي مقابلې ته وايي، 

خو په پراخه توګه په نظريو، غوښتنو او موخو کې 

يو څرګند توپري او اختالف دی.

د ويبسټر ډکشــرنۍ دويم تعريف داسې دی، 

چې له النجې څخه مطلب د غوښتنو يا نظرياتو 

تصــوري اختــالف دی چــې ډلې خپلــو روانو 

هدفونو ته په دوامداره توګه نه يش رسيدلی.

د هاکــر او ويلــامت Haker and Wilmat لــه 

نظــره النجه لږ تر لږه د دوه ښــکېلو تړلو ډلو تر 

منــځ يوه څرګنده مبــارزه ده، چــې د بېالبېلو 

موخو او محدودو رسچينو په هکله بيل تصور او 

د هدفونو پــه الس ته راوړنو کــې د يو او بل په 

چارو کې مداخله کوي.

د جان ډيــوی John Dewy له نظره النجه يوه 

څرګنده مبــارزه ده، چې د دوو يا څو رسه تړليو 

ګروپونــو په منځ کــې چې له خپــل ځانګړي 

تصور، لږو رسچينو او د نورو د الســوهنې څخه 

د خپلو موخو د السته راوړلو لپاره منځته راځي.

له پورتنيو توضيحاتو وروسته په لنډه توګه ويالی 

شو، چې الناجه د انسانانو د ژوندانه له ځانګړنو 

څخــه ګڼل کيږي. النجه يــوه طبيعي چاره ده 

چې د انسانانو په ژندانه کې د ژوندانه له فردي 

او فامييل کچې څخه نيولې د نړيوالې کچې تر 

اړيکو پورې رامنځته کيږي.

النجه هغه مهال پيښيږي چې د افرادو، ډلو او 

بنسټونو د افکارو، ګټو او غوښتنو تر منځ اختالف 

او ټکر رامنځته يش. د انســانانو د پيدايښت له 

پيله تر ننه د برشي ټولنو تر منځ په بېالبېلو بڼو 

النجــې وې. د دې تر څنګ د تاريــخ په اوږدو 

کــې د برشيت په منځ کــې د النجو د حل يوه 

ډېره اغېزناکه او معموله طريقه منځګړيتوب وه. 

منځګړيتوب داسې يوه الره چاره ده چې کوالی 

شــو په بېالبېلو کچو د هــر ډول النجې په حل 

کې ترې ګټه واخلو.

ب: د منځګړيتوب تاريخچه

منځګړيتوب له سوله ييزې الرې د اختالفاتو د 

اواري او حل و فصل لپاره د يوې رويې او ميتود 

په توګه د برشي ټولنو په بېالبېلو فرهنګونو کې 

اوږد تاريــخ لري. له لرغونو زمانــو څخه دعوه، 

النجــه او اختالف په برشي ټولنو کې شــته او 

د دې النجــو د اواري لپاره هــم د حل الرې او 

ميتودونه موجود ؤ، چې په هر عرص او زمانه کې 

يې تغري او تکامل موندلی دی.

منځګړيتــوب په نننۍ نړۍ کې يوه نوې پديده 

نــه ده، منځګړيتوب له پخوا وختونو راهيســې 

د افــرادو، ډلو، قومونــو، ګوندونو او هيوادونو تر 

منــځ د يو معمول ميتود او روش په څېر موجود 

دی. په لومړنيو ټولنو کې يې د منځګړيتوب له 

طريقې څخه د النجې د اواري او حل و فصل او 

د جګړې د مخنيوي لپاره د درېيم اړخ په واسطه 

استفاده کوله او په دې ترڅ کې منځګړيتوب د 

النجــې د دواړو خواوو تــر منځ د اړيکو د تامني 

لپاره يوه وسيله وه.

منځګړيتوب له تاريــخ څخه په وړاندينيو ټولنو 

کې په ټولــه نړۍ کې هم معمــول او دود و. د 

مثال پــه توګه په لرغــوين مرص، يونــان، روم، 

شــاميل آمريــکا، افريقا، لرغوين چــني او نورو 

هيوادونو کې د النجو په اواري کې يو منل شوی 

اصل ګڼل کېده. په هند کې منځګړيتوب د يو 

عريف اصل له جملې څخه بلل کيده، چې هغه 

يــې د )پنچائيت( په نامه يــاداوه او د النجو په 

اواري کې ترې ګټه اخستل کېده.

لــه تاريــخ څخــه د وړاندنيو خلکو تــر منځ له 

منځګړيتوب څخه موخه د دښــمنو خواوو يا د 

النجې د اړخونو نږدې کــول ؤ، تر څو يو له بل 

رسه کښــيني، خپل اختالفــات د خربو اترو له 

الرې او پــه نه تاوتريخــوايل والړ او يا د ناپلوي 

درېيم شخص )درميګړي يا منځګړي( او دواړو 

خواوو ته د مننې وړ شــخص په واســطه حل او 

فصل کړي.

منځګړيتوب د نورو ټولنيزو او سيايس پديدو په 

څېر د زمانې په اوږدو کې په بېالبېلو بڼو صورت 

نيولی دی، چې د هغــو ټولو توضيح او ترشيح 

د دې کوچنۍ مقالې له حوصلې بهر بريښــي، 

ځکه خو پر همدې توضيحاتو بسنه کوو.

ج: منځګړيتوب په اسالم کې

جوتــه ده چې منځګړيتوب يو له هغه مســائلو 

څخه دی، چې د اســالم د مبني دين په تاريخ 

کې د منل شــويو الروچارو او د النجو په اواري 

کې د يوې ډېرې غــوره او ګټورې الرې په څېر 

د ځانګړي ځای ځایګي درلودونکی دی. اسالم 

خپلــو پريوانو ته امر کوي چې د النجې د حل، 

د دواړو خواوو تر منځ د النجې په شــاوخوا کې 

د ســولې د رامنځته کولو او ټينګښت په موخه 

په وســاطت )واســطه کېدلــو( او منځګړيتوب 

الس پــورې کړي، په خپل منــځ کې اصالح د 

درميګړي شخص د منځګړيتوب په معنا دی او 

په ســولې او جوړجاړي رسه د دوو مسلامنانو تر 

منځ د اختالف حل او فصل مومنانو ته د اسالم 

له ټينګو اوامرو څخه دی. الله تعالی جل جالله 

په قران کريم کې فرمايي. ژباړه: سوله غوره ده. 

همدا رنګه الله تعالی جل جالله په قران کريم 

کې فرمايي. ژباړه: که چېرې د مومنانو دوه ډلې 

يو له بــل رسه النجې يا جګړې ته راپاڅيږي، د 

هغوی تر منځ ســوله وکړئ. البته د ښــکېلو او 

دښــمنو ډلو تر منځ وساطت او منځګړيتوب په 

ټولنه کې د نظم او امنيت د خونديتابه او ساتنې 

لپاره خورا اړين دی.

لــه همدې کبلــه د پورتني آيــت د رصاحت پر 

بنسټ قران کريم درېيمه ډله )درميګړي( چې 

په جګړه کې ښکېل نه دي مکلف ګرځوي چې 

د هغوی په منځ کې چې په جګړه او دښــمنۍ 

کې دي، په اصــالح الس پورې کړي او د دوی 

تر منځ سوله ټينګه کړي. همدارنګه په بل ځای 

کې فرمايي. ژباړه: له خدايه وويريږئ او په خپل 

منځ کې سوله وکړئ. په همدې ترتيب فرمايي. 

ژباړه: مومنان رسه وروڼه دي نو د خپلو وروڼو تر 

منځ سوله وکړئ.

مفرسيــن د پورتني آيت رشيف په تفســري کې 

ليکي چې د مومنانو تر منځ په اړيکو کې اصل، 

محبت او دوســتي او ســوله ده، النجه او جګړه 

يو استثنايي حالت دی. د النجې د پيښيدو پر 

مهال مسلامنان مکلف دي چې هغه خپل اصل 

تــه چې عبارت له ســولې، اتفــاق، ورورګلوۍ، 

دوستۍ او مرستې څخه دی وروګرځوي.

پورتنــي آيتونه ټــول د درميګړي شــخص يا د 

درېيمې ډلې د منځګړيتوب له الرې د وساطت 

په اصل د النجو د حل او فصل د يو ســوله ييز 

ميتود په څري رصاحت لري.

د پيغمرب اکرم صلی الله عليه وسلم په احاديثو 

کــې هم د خپلمنځي شــخړو او د اختالفاتو او 

دښــمنيو په حل او فصل سپارښــتنه له پام وړ 

اهميــت برخمنــه ده. پيغمرب اکــرم ص په يوه 

روايــت کې فرمايــي. ژباړه: په خپــل منځ کې 

اصــالح د ملاناځه او روژې لــه يو کلن عبادت 

څخه غــوره ده. او په بل ځای کې يې وفرمايل. 

ژباړه: په خپل منځ کې اصالح د رسوزرو او مال 

له صدقې ورکولو څخه افضله ده.

بيا هم له انحــرضت ص ځينې منقوله ده چې 

فرمايي. ژباړه: په خپل منځ کې اصالح د نبوت 

له څانګو څخه يوه څانګه ده.

همدارنګــه پيغمرب اکــرم ص فرماييل دي: که 

چېرې ظامل ووينې او هغه له خپل ظلم څخه را 
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و نه ګرځوې، ډېر ژر به څښنت تعالی ج د ظلم 

عواقب پر ټولو راښکته کړي.

حرضت محمد ص پخپله په خپل عميل ژوندانه 

کې د منځګړيتوب په عنوان د النجو په اواري او 

حل وفصل کې بنسټي رول ادا کړی دی.

د دوه قبيلو )اوس( او )خزرج( تر منځ د حرضت 

محمد ص د منځګړيتوب داســتان د اسالم په 

تاريخ کې د دې مدعا څرګند ګواه دی.

)اوس( او )خــزرج( په مدينه کې دوه مېشــتې 

قبيلې وې او کلونه کلونه يو له بل رسه په جګړه 

او دښمنۍ کې وې، دا دوه قبيلې هيڅکله د چا 

په مرشتابه او واکمنۍ رسه نه جوړېدلې، خو د 

پيغمرب ص په مرشتابه د مسلامنانو د هجرت پر 

مهال يې د منځګړي په عنوان دده په مرشتوب 

هوکړه وکړه، چې د آنحرضت ص د منځګړيتوب 

په پايله کې دې دواړو قبيلو چې کلونه کلونه يې 

په خصومت او دښــمنۍ کې تېرول، دوروڼو په 

څېر يې له نوي رسه د ســولې او آرامۍ په فضا 

کې ژوند پيل کړ. د حديبيې ســوله چې د فتح 

په ســورت کې ترې يادونه شــوې ده د لومړين 

اوربند په هکلــه ده، چې د حرضت محمد ص 

او پريوانو له خوا يې له مخالفينو رسه د مکې د 

زيارت د مراســمو د رسته رسولو په خاطر هوکړه 

کړې وه. دا پېښــه د مســلامنانو لپــاره له خورا 

زيات اهميت برخمنه ده، حرضت محمد ص د 

منځته راغلې النجې د حل په موخه د حديبيې 

د ســولې پر مهال د بديل بن ورقا د مذاکرې او 

منځګړيتــوب له الرې له خپلو مخالفينو رسه د 

سولې تړون السليک کړ.

هغه مهــال چې حرضت معايوه رض له حرضت 

عــيل ک رسه د صغني په ســيمه کې په جګړه 

ونښــت، له يو څه مودې وروســته د شام خلکو 

قرانونه د نيزو په څوکو پورته کړل او دواړه خواوې 

يې سولې ته راوبللې او د قران کريم په رڼا کې 

د دوی د النجــو د حــل او اواري غوښــتونکي 

شــول. دواړو خواوو جګړه ودرولــه او هوکړه يې 

وکړه چې د خپلو اختالفاتــو موضوع د کال په 

پيــل کې د حکميت له الرې د ازرح په ســيمه 

کې، چې په شــام کې د يوې ســيمې نوم دی، 

حل و فصل کړي. د حرضت عيل ک له خوا ابو 

مســی اشعري او د معاويه رض له اړخه عمر بن 

ابی العاص د حکامنو په توګه وټاکل شول، چې 

شته اختالفات رسه مطرح کړي. له دې پېښې 

لږ وروســته د خوارجو قضيه مخــې ته راغله، د 

حرضت علی ک يو شمېر پلويان له ده څخه بيل 

شول او د حرضت عيل ک او حکميت په نسبت 

يې خپل مخالفت اعالن کړ. هغوی د الحکم اال 

للــه، يعنې حکم د الله له خوا دی، شــعار پيل 

کړ. خوارج د حرورا په نامه سيمه کې )کوفې ته 

نږدې يوه سيمه ده( راغونډ شول. حرضت علی 

ک عبدالله بن عباس د منځګړي په توګه هغو 

ته واســتاوه چې له ډېرو زياتو مباحثو وروســته 

خوارجــو د عبدالله بن عباس منځګړيتوب و نه 

مانه، چې حرضت عيل ک د نهروان په ســيمو 

کــې لــه دوی رسه په جګړه ونښــت او له دواړو 

خواوو څخه زيات کســان پکې ووژل شول. که 

څه هــم د عبدالله بن عبــاس منځګړيتوب له 

ماتې رسه مخامخ شــو، خو په هغه زمانه کې له 

منځګړيتوب څخه په سوله ييزه توګه د النجې د 

اواري او حل د يوه ميتود په توګه ګټه واخستل 

شوه.

د: منځګړيتوب او منځګړی

1. منځګړيتــوب: چــې پــه انګليــيس کې د 

Mediation پــه نامه ياديږي، هغه فعاليت دی 

چې د هغه پر بنســټ ناپلوی فــرد )منځګړی( 

د النجــې لــه دواړو خواوو رسه پــه يوه اختالف 

کې مرســته کوي، چې يــو دوه اړخيز توافق ته 

ورسيږي.

2. منځګــړی: چــې پــه انګلييس ژبــه کې د 

Mediator پــه نامــه ياديږي له يــو درميګړي، 

بېطرفــه )ناپلوي( او د مننې وړ شــخص څخه 

عبارت دی، چې د يوې النجې په حل کې رول 

تررسه کوي، نوموړی د تصميم نيولو صالحيت 

او واک نــه لري خو له دواړو خواوو رسه مرســته 

کوي، چــې د حل په يوې داســې الرې چارې 

ته ورســيږي، چې د النجې د دواړو خواوو ګټې 

تامني کــړي. منځګړی يــوازې د النجې دواړو 

خواوو ته الرښــوونه کوي او مرسته وررسه کوي، 

چې هغوی پخپله وروستۍ هوکړې ته ورسيږي.

څرنګــه چې منځګړيتوب يوه اختياري پروســه 

ده او د منځګړي په واســطه او د النجې د دواړو 

خــواوو په توافق او هوکــړې صورت مومي، نو د 

منځګړيتــوب لپــاره د اختــالف د دواړو خواوو 

موافقــت، هغوی د منځګړيتوب د پايلو په مننه 

نه ملزموي، د منځګړيتوب دواړه خواوې کوالی 

يش له منځګړيتوب څخه په الس راغلې پايلې 

ومني يا يې رد کــړي، مګر دا چې هغوی خپل 

ځــان له وړاندې څخه د منځګړيتوب د پايلو په 

منلو مکلف وبويل. منځګړيتوب يو دارنګه ميتود 

او الره چاره ده، چې پراخه اســتعامل لري او پر 

هر ډول قضيــو او النجو کې د تطبيــق وړ ده. 

منځګړيتوب نه يوازې په فردي کچه د النجو په 

حل او فصل او اواري کې کارول کيږي، بلکې په 

ميل کچه )د قومونو، ګوندونو او ډلو په النجو( او 

په نړيواله کچه )د هيوادونو او نړيوالو سازمانونو 

په النجو( کې هم خورا ډېر استعامل لري.

هـ: د منځګړيتوب رشايط

د منځګړيتوب لپاره بايد الندين رشايط موجود 

وي:

د منځګړي فزيکي موجوديت  -

خــواوو  دواړو  د  منځګړيتــوب  د   -

موجوديت

په منځګړيتــوب کــې د النجې د   -

دواړو خواوو مرشوعيت

د منځګړيتــوب د دواړو خــواوو په   -

رسميت پيژندل، بايد هر لوری خپل مقابل اړخ 

د منځګړيتوب په بهري کې د حضور او ګډون په 

موخه په رسميت و پيژين.

د النجــې د دواړو خــواوو تر منځ د   -

اختالف شتون

د اختــالف وړ موضــوع په هکله د   -

حــل د يــوې الرې د موندولو لپــاره د النجې د 

دواړو خواوو ريښتينې لېوالتيا او د منځګړيتوب 

له الرې د خربو اترو لپاره چمتو والی

د النجــې د دواړو خــواوو تصميــم   -

څخه د پايلې ترالســه کولو لپاره د يو درېمګړي 

ناپلوي او خپلواک لوري په مرسته چې د النجې 

په هيڅ لوري پورې تړاو و نه لري.

د مخکينۍ هوکړې په صورت کې   -

د منځګړيتــوب د پايلې د منلو لپاره د النجې د 

دواړو خواوو تصميم

و: د منځګړيتوب بنسټي ځانګړنې

د منځګړيتوب له بنسټي ځانګړنو څخه يوه يې 

د هغــه اختياري والی دی. پــه دې معنا چې، 

لومړی: منځګړی د منځګړيتوب لپاره د النجې 

دواړو خواوو ته په وړانديز کې کوم مجبوريت نه 

لري، دويم: له هغه لوري چې د منځګړي لپاره 

د منځګړيتــوب وړانديز کيږي د هغه په منلو او 

نه منلو کې د اختيار واال دی، درېيم: دا چې د 

منځګړي نظر د )حکم( د نظر پر خالف، الزامي 

نه دی او مشــوريت جنبه لــري او دواړه خواوې 

د منځګړي له خوا د وړاندې شــويو حل الرو په 

منلو مکلفې نه دي.

منځګــړي  د  کــې  ټولنــه  افغــاين  پــه  ز: 

ځانګړتياوې

پــه افغاين ټولنــه کې د النجو حــل، د جرګې 

او مرکې په وســيله ډېر لرغونــی تاريخ لري. له 

تاريخي څيړنو څخه څرګنديــږي چې لورغونو 

اريايانــو به خپلې زياتره ســتونزې، ســرتې او 

کوچنــۍ مســئلې د جرګو مرکو لــه الرې حل 

و فصل کولې. دوی پــه عمومي توګه دوه ډوله 

جرګې درلودې چې يوې ته يې سبها او بلې ته 

يې ســميتي ويله، په دې جرګو کې په يوه کې 

عوام او په بله کې خواص راټولېدل.

د ســبها جرګه په کليو کې جوړېــده او د کيل 

وړې پېښــې به پکې فيصله کېدې، دا جرګه به 
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هر لوی کيل کې جوړېــده او ځانګړی ځای او 

خونه ورته ټاکل شوې وه چې ټول خلک به بې 

له اســتثنا پکې راغونډېدل او خپلې شخړې او 

النجې به يې پکې فيصله کولې، له ځينو نښــو 

نښانو څخه ښکاري چې ښځو به هم برخه پکې 

درلــوده. دې جرګو ته زمونږ اوســنۍ کليوايل 

جرګې ورته دي.

ســميتي هم يــو ډول قومي جرګــه وه، مګر د 

ســبها غوندې د ملت ټول خلک نشــوای پکې 

راغونډېدای، بلکې دا مجلس به خاص د قوم د 

ريشيانو )شاعران او فکري الرښوونکي(، نجباوو، 

مخورو او لويو کســانو و، چې پخپله پاچا به هم 

پکې ګډون کاوه. 

البتــه دې جرګو مرکو د زمانې په ترييدو رسه د 

خپلې ټولنې د ځانګړتياوو له مخې منځګړي ته 

هم ځانته ځانګړنې بېلې کړې دي، چې الندې 

ورته لنډه نغوته کيږي.

عمر: د احرتام وړ مرشان

مهارت: د النجې د اواري په هکله پوره معلومات، 

پوهه او لياقت ولري، لکه نرخيان، سپني ږيري، 

ديني علــام، خانان، ملکان، مخورين او د نفوذ 

خاوندان.

عزت: مذهبي خلک، لکه ســيدان، علام کرام، 

پريان.

سپيڅلتيا: هغه کسان د منځګړي په توګه منل 

کيږي، چې تقوی او ســپيڅلتوب يې خلکو ته 

څرګند وي.

ناپلوي: ښــه منځګړی هغه څــوک دی چې د 

ولس په دود او دســتور له ټولو ښــه پوه يش او 

همدارنګــه د النجې لــه دواړو غاړو رسه ښــې 

اړيکې ولري او يا د هغوی د باور او اعتامد څخه 

برخه من وي او د کوم اړخ پلوي و نه کړي.

نيک شــهرت: ښــه نوم، د ښــې کورنۍ غړی، 

د صداقــت، اعتامد او بــاور خاوند وي، ځکه د 

دوی د چلنــد له مخې، النجــې، جوړوونکي او 

ړنګوونکي شکلونه غوره کوالی يش. د دې لپاره 

چې النجه له ورانوونکي حالت څخه راوګرځي، 

بايد منځګړی د يادو شــويو اوصافو دلودونکی 

وي. د پــوره پوهې او تجربې له مخې د النجې 

پــه هکله پــه خاص مهــارت معلومــات راغونډ 

کــړي، د النجې حجم او شــدت راکم کړي، په 

النجه کې د ښــکېلو ډلو رسه جال جال وګوري، 

بشپړ خپلواک وي، ښه مورال ولري او ناپلوی و 

اويس. ټولې پرېکړې د پاک وجدان له مخې په 

پوره عدالت او انصاف، خاص د الله تعالی جل 

جالله د رضا د حاصلولو په منظور وکړي.

پــه پای کــې بايد يادونــه وکړو چې پــه هيواد 

کې د منځګړيتــوب د پروســې د قانوين کولو 

لپاره، څو کاله وړاندې د افغانســتان د اسالمي 

جمهوريــت د عدليې وزارت له خوا د مصالحې 

او منځګړيتوب د قانون مسوده په 19 مادو کې 

د ترميمي عدالت کاري ډلې په مټ جوړه شوه، 

چې د دې کرښو ليکونکي هم د هغې په تسويد 

کې ونډه اخستې وه. د يادې مسودې په لومړۍ 

ماده کــې د دې قانون موخــې دارنګه ترصيح 

شوې دي:

د مصالحــې )جوړجــاړي( او د منځګړيتــوب 

قانون الندنيو موخو ته د رسيدلو په منظور وضع 

کيږي:

1. د اسالمي فرهنګ دودول د سولې او سازش 

)جوړجاړي( او د دواړو خواوو د اصالح پر بنسټ.

2. د اختالفاتــو په حل او فصل کې د خلکو او 

سيمه ييزې ټولنې د ګډون پياوړي کول.

3. د فردي او قومي شــخړو له ســختيدا څخه 

مخنيوی.

4. لــه عــريف )دوديــز( عدالت رسه د رســمي 

عدالت د سيســتم تر منــځ د اړيکو تنظیم او د 

هغوی تر منځ د اړيکې پاوړي کول.

5. د خپلو ارتکايب اعاملو پر وړاندې مسئوليت 

منلو ته د رسغړوونکو او مقرصانو هڅول.

6. د جــرم پــر قربانيانــو وارد شــويو زيانونو ته 

لومړيتوب ورکول او له جرم څخه د راوالړو شويو 

زيانونو کمښت.

7. د دوسيو د حجم او عديل او قضايي بنسټونو 

د کار کمښت.

هيلــه ده چې پورته ذکر شــوی قانون د تائيد، 

تصويب، توشيح او انفاذ پړاوونه ووهي او د هغه 

په عميل کيــدا رسه زمونږ جګړه ځپلې ټولنه د 

النجو له مصيبت څخه د خالصون په لور ګامونه 

پورته کړي.

ماخذونه:
1- اصول و فنون ميانجيګری در حل و فصل منازعات، 

سعيد مراد )راهي(، مطبعه احمدی، کابل.

2- پښتو، پښــتانه او پښــتونويل، څيړنوال سيد محی 

الدين هاشــمی، وحدت کتاب پلورنځــی، جالل آباد، 

.13۸9

3- په افغانستان کې د قانون جوړونې پيالمه، قضاوتپوه 

حرضت ګل حسامی، سعيد خپرنځی، کابل، 1395.

4- جايــګان عدالت ترميمی در فقه اســالمی و حقوق 

ايران، روح الله فروزش، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 

تهران، 1393.

5- د النجې حل، غالم صديق )نجات، خروټی( د ميوند 

خپرندویی ټولنې مطبعه، کابل، 13۸۸.

6- عدالــت ترميمی، دکرت حســني غالمی، ســازمان 

مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشګاهها )سمت(، 

مرکز تحقيق و توسعه علوم انسانی، چاپ سوم، تهران، 

 .1391

او د ليکوال نور خواره واره يادښتونه. 

کنوانســیون یا الحاق آن اعــالم دارد که خود 
را موظف به اجراي بنــد ۱ این ماده نمي داند. 
دولت هاي عضو دیگر با احترام به هر کشــوري 
کــه این حق و شــرط را براي خــود محفوظ 
داشــته اند، خود را موظف به اجراي بند ۱ این 

ماده، در مورد آن کشور نمي دانند. 
۳- هــر دولــت عضوي که شــرط و حق 
محفوظــي را در ارتباط با بند 2 این ماده قائل 
شده است، در هر زمان مي تواند آن را به وسیله 
یادداشــت به دبیر کل ســازمان ملل متحد، 

مسترد کند. 
ماده سي و یکم 

۱- یک دولت عضو مي تواند در هر زمان این 
کنوانسیون را از طریق یادداشت کتبي به دبیر 
کل سازمان ملل، فسخ نماید و خروج خود را از 
این کنوانسیون ) که در واقع عدم تعهد خود به 
آن است( را اعالم دارد. یکسال پس از دریافت 
این یادداشت به دبیر کل انصراف و خروج قطعي 

و الزم االجرا خواهد شد. 
2- این فسخ و انصراف، تأثیري بر تعهدات 
دولت عضو نســبت به اعمالي که قبل از تاریخ 
الزم االجرا شدن خروج انجام داده است، نخواهد 
داشت و مانع ادامه رسیدگي کمیته که قبل از 

آن تاریخ شروع شده، نمي شود. 
۳- پس از تاریخ الزم االجرا شدن خروج از 
کنوانسیون، کمیته دیگر نسبت به دولت خارج 

شده، رسیدگي اي را انجام نخواهد داد. 
ماده سي و دوم 

۱- دبیــر کل ســازمان ملــل متحد تمام 
دولت هاي عضو ســازمان ملل و دولت هایي که 
این کنوانســیون را امضاء کرده انــد و یا به آن 

پیوسته اند را مطلع خواهد کرد که : 
الف: امضا ها، مصوبات )اســناد تصویب( و 

الحاق ها را بنا بر ماده 25 و 26 
ب: تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانســیون 
طبق مــاده 2۷ و تاریخ الزم االجراي اصالحات 

طبق ماده 29 
ج: انصراف و فسخ دولت ها طبق ماده 
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ماده سي و سوم 

۱- متن هــاي عربــي، چیني، انگلیســي، 
فرانســه، روسي و اســپانیایي این کنوانسیون، 
داراي اعتباري یکســان مي باشند و آن ها نزد 
دبیر کل ســازمان ملل متحد به امانت سپرده 

خواهند شد. 
2- دبیر کل ســازمان ملل متحد رونوشت 
گواهي شــده این کنوانســیون را بــراي تمام 

کشورها ارسال خواهد داشت. 
منبع: سایت دیدگاه

از صفحه 60

کنوانسیون ضد شکنجه...
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در این مقاله، رابطه میان دســتورگرایی 
و حاکمیت قانون را مــورد بحث قرار خواهم 
داد. فرضیــه ام ایــن خواهــد بود: نخســت، 
دســتورگرایی یک پایه و بنیاد الزم حاکمیت 
قانون اســت؛ دوم، دســتورگرایی لیبرال به 
مثابه یک تضمین حداقلی برای عادالنه بودن 
محتوا و شــکل قانون، هر دو، عمل  می کند؛ 
دســتورگرایی لیبرال موازنه مناســبی میان 
حاکمیت قانون و حاکمیت فرد پدید می آورد؛ 
و باالخره، دســتورگرایی بــا حاکمیت قانون 

پاسداری می شود.
با توجه به چگونگی تعریف دســتورگرایی 
نویســندگان مختلف  قانــون،  و حاکمیــت 
تفســیرهای متفاوتــی درباره رابطــه میان 
دستورگرایی و حاکمیت قانون ارایه می کنند. 
برخــی پژوهشــگران در چیــن اســتدالل 
می کنند که حاکمیت قانون تنها بخشــی از 
دستورگرایی است، و این که حاکمیت قانون 
بــه تنهایی پدید آورنده یک نظام دســتورگرا 
نیست. دیگر پژوهشگران چینی فکر می کنند 
که حاکمیت قانون برابر با دستورگرایی است 
و این که برتری قانون در وهله نخست و بیش 
از هر چیز برتری قانون اساسی است )بنگرید، 
چــن، ۱999، ص. ۱49(. ای. وی. دایســی، 
حقوقدان برجســته انگلیســی، »حاکمیت یا 
برتری فراگیر… قانون عادی« را یک عنصر از 
دستورگرایی انگلیسی تلقی می کرد )دایسی، 
۱982، ۱48(. در این مقاله، من دستورگرایی 
و حاکمیــت قانون را به شــکل به طور کلی 
پذیرفته شــده تعریف می کنم: دستورگرایی 
یــک نظام حکومتی مبتنی بــر برتری قانون 
اساســی، حکومت دمکراتیــک، تفکیک قوا، 
نظارت و تعادل، اســتقالل قضایی و حمایت 

از حقوق فردی است؛ حاکمیت قانون وضعیت 
حکومتی را ویژگی نمایــی می کند که در آن 
برتری قوانین به طور دمکراتیک وضع شــده، 
برابــری در برابــر قانون، عدالیــت رویه ای و 
بر خودســری حکومت  مؤثر  محدودیت های 
همه وجود دارند. بر اســاس ایــن تعریف ها، 
رابطه میان دســتورگرایی و حاکمیت قانون 

یک پیوند و ارتباط چهارالیه است.
نخست، دســتورگرایی یک پایه و اساس 
الزم برای حاکمیت قانون اســت. در یکی از 
نوشته های پیشین اشاره کردم که یک معنای 
هسته ای حاکمیت قانون »محدودیت« است؛ 
یعنی، قانون باید برخی محدودیت ها بر آنچه 
که حکومت می تواند انجــام دهد قرار داده و 
چگونه انجام وظایف حکومت را تعیین نماید. 

محدودیت هــا بر حکومت چگونــه قرار داده 
می شوند؟ تنها روش سربلند از آزمایش روزگار 
از طریق یک ســاختار قانون اساسی است که 
دربردارنــده تفکیک قوا، نظــارت و تعادل و 
به  دســتورگرایی،   می باشد.  قضایی  استقالل 
مثابه نظامی از ترتیبات نهادین طراحی شده 
برای اعطای قــدرت به حکومــت و محدود 
ســازی آن، در عین حال، یــک پایه و بنیاد 
نهادیــن بــرای حاکمیت قانون را تشــکیل 
می دهد. به ویژه، احکام قانون اساســی درباره 
تفکیک قوا، نظارت و تعادل، بازنگری اساسی 
مســتقل]2[ و یک قوه قضائیه مســتقل یک 
مبنای نهادیــن برای درک و بیان مســتقل 
قانون از ســوی مقام های قضایی، تحمیل قید 
و بندهای معنادار بر رفتار حکومت از ســوی 

دستورگرایی 
و حاکمیت 

قانون
نویسنده:بو لی

ترجمه: جواد کارگزاری 
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قوانین و پیروی از آیین ها و رویه های مستقر 
فراهم می سازد.

هشــداری در اینجــا ضروری اســت. آن 
بی فایده، و حتی خطرناک است که فرض شود 
دستورگرایی لیبرال تنها درباره محدودسازی 
حکومت است. به طور کلی، یک سوء برداشت 
رایــج در برخــی حلقه هــای فکــری وجود 
دارد که لیبرالیســم مســتلزم یک حکومت 
ضعیف اســت. برعکس، بسته/مجموعه قانون 
اساســی لیبرال حکومت را قوی تر و باثبات تر 
می ســازد. اندیشه ها و رویه های قانون اساسی 
لیبرال )مانند تفکیک قــوا، نظارت و تعادل، 
حقوق مدنی، و غیره( حکومت را مســؤول تر، 
و  عادالنه تر  پیش بینی پذیرتــر،  منســجم تر، 
محترم تر می سازد. افزون بر این، اگرچه بسته 
قانون اساسی لیبرال کامل نیست، اما آن یکی 
از چهارچوب  های بهتر برای سازش میان نیازها 
و درخواست های رقیب افراد و جامعه و ادامه 
آن اســت. برای نمونه، حکومت دستورگرای 
لیبــرال منافع مختلف را بــدون تعیین قبلی 
مشروعیت شان به رســمیت می شناسد و از 
این طریق از افزایش اختالف های حل ناشــده 

جلوگیری می کند.
از دیــد اســتفان هولمــز، نظریه پــرداز 
سیاسی برجسته دانشگاه پرینستون، دو گونه 
دارد: دستورگرایی مثبت  دستورگرایی وجود 
و دســتورگرایی منفی. دستورگرایی مثبت را 
ما در قانون اساســی آمریــکا می یابیم، که نه 
تنها در پی محدودســازی قــدرت اجبارآمیز 
حکومت اســت، بلکه همچنین برای اعطای 
قــدرت و توانمندســازی حکومــت تــالش 
می کند. بــه عبــارت دیگر، قانون اساســی 
آمریکا تالشــی اســت هم برای جلوگیری از 
اســتبداد و هم جلوگیری از هــرج و مرج )/

بی دولتــی(. در واقع، میل به تقویت حکومت 
فــدرال،  نه میل به محدودســازی آن، انگیزه 
دعوت کنوانســیون قانون اساســی فیالدلفیا 
در ۱۷8۷ بود. در نامه هایی درباره فدرالیسم، 
می بینیم که هامیلتون، مدیسون و جی بیشتر 
نگــران ضعف یا »کودنی« )حماقت( حکومت 
ملی هســتند. طرفدارهــای حکومت فدرال 
اســتدالل می کردند که قانون اساسی آمریکا 
اهداف هم زاد ایجاد نظارت و تعادل در درون 
حکومت و توانمندسازی حکومت فدرال برای 
تبدیــل کردن ایاالت متحد بــه یک اتحادیه 
قدرتمند و حمایت از زندگی ، آزادی و دارایی 
شــهروندان را برآورده می کند. بدین ترتیب، 
دستورگرایی مثبت نشان می دهد که حکومت 
دســتورگرای لیبرال می توانــد یک حکومت 
قدرتمند بوده و اغلب چنین است. این نکته با 
قدرت از سوی نیکولو ماکیاولی در اثر مشهور 
)یا شاید غیر مشهور(ش، شهریار، مورد اشاره 

قرار می گیرد. ماکیاولی اســتدالل می کند که 
اگر شــهریار قدرت خودسرانه داشته باشد، او 
نمی تواند قدرتمند باشد چرا که امکان ترور و 
قتل او وجود دارد. با وجود این، اگر شــهریار 
بتوانــد از گرفتــن همســران و دارایی مردم 
چشم پوشــی کند، آن گاه تــرور نگردیده و و 
می تواند قدرتمند باقی مانده و از پیشــتیبانی 
و حمایــت شــهروندانش در زمان های جنگ 
برخوردار باشــد. ماکیاولی، بــه مفهومی غیر 
مســتقیم، لیبــرال و دمکراتیک اســت. یک 
حس قوی در لیبرالیســم وجود دارد که یک 
حکومت لیبــرال می تواند با دخالت کمتر در 
زندگی های خصوصی شهروندانش، پشتیبانی 
بیشتر آنها را به دست آورد و این که حکومت 
لیبــرال از این رو حکومتی قدرتمند اســت. 
نمونه های حکومت های دســتورگرای لیبرال 
قدرتمند شامل پادشاهی متحدو ایاالت متحد 

می  باشند.
برعکــس، هولمــز اســتدالل می کند، ما 
دســتورگرایی منفی را در یک قانون اساسی 
فرانسوی می یابیم که نزدیک به همان زمانی 
پدید آمد که قانون اساســی آمریکا پدید آمد. 
فرانســوی ها خیلــی نگران قــدرت قهرآمیز 
حکومت بودند که قانون اساســی ۱۷9۰شان 
را تنها برای حل مشکل استبداد و نه مشکل 
هرج و مرج نوشــتند. هنگامی که بحران آمد، 
قانون اساسی فرانســه به نحو کارآمد و مؤثر 
توانمنــد الزم برای رویارویی بــا بحران را به 
حکومت نمــی داد و مردم فرانســه حکومت 
مزبور را ســرنگون کردند. آن خیلی پیشتر از 
زمانی نبود که ناپلئون به عنوان یک دیکتاتور 

بر فرانسه حکومت کرد.
درس مزبور ســاده اســت. یک حکومت 
دســتورگرای لیبــرال، اگرچه محــدود، یک 
حکومــت قدرتمنــد اســت. لیبرالیســم و 
دستورگرایی لیبرال تنها درباره محدودسازی 
قــدرت حکومت نیســتند، بلکه آنهــا درباره 
اعطــای قدرت بــه حکومت نیز می باشــند. 
نمی تواند  لیبرال  یک حکومت دســتورگرای 
بــه نحــو خودســرانه شــهروندان را از حق 
زندگــی، آزادی یا دارایی محــروم نماید، اما 
آن می بایســت به اندازه کافــی نیز قدرتمند 
باشــد تا از صلح و نظم اجتماعی پاســداری 
نمــوده، دفاع ملی و دیگــر کاالهای عمومی 
را فراهــم ســاخته، حاکمیت قانــون و دیگر 
زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی )از جمله 
نظامی از حقوق مالکیــت( را ایجاد نموده، و 
عدالــت کیفری و حقوقــی را فراهم کند. در 
غیــر این صورت، هیچ حمایت اساســی ای از 
زندگــی، آزادی و دارایی شــهروندان وجود 
نخواهد داشــت و آرمان هــای لیبرالی تحقق 
نخواهندیافــت. افزون بر ایــن، یک حکومت 

لیبــرال به این مفهــوم نیز قدرتمند اســت 
که با عدم دخالــت در زندگی های خصوصی 
لیبــرال می تواند  شــهروندان، یک حکومت 
پشتیبانی بیشــتری را از مردم بخواهد. بدین 
ترتیب، آزادی هم حکومت را محدود نموده و 

هم به آن قدرت می دهد.
جنبــه دوم رابطه میان دســتورگرایی و 
حاکمیت قانــون در این واقعیت قرار دارد که 
دســتورگرایی یک تضمیــن حداقلی عادالنه 
بودن هم محتوا و هم شــکل قانون را فراهم 
می ســازد. چنان کــه در یکــی از مقاله هایم 
اشــاره کردم، فلســفه حقوق غربــی در یک 
صد سال گذشــته تنها بر شکل قانون تمرکز 
نموده اســت؛ آن تالش هایش را بر یافتن آن 
تمهیدها و تضمین های شکلی متمرکز نموده 
که قانون را عادالنه تر و عقالنی تر می ســازند. 
فلســفه حقوق غربی می تواند از عهده انجام 
چنیــن کاری برآیــد چرا که بــرای بیش از 
دویست سال دمکراسی دســتورگرا در غرب 
وجود داشــته اســت. دمکراســی دستورگرا 
ایــن تضمین را فراهم می ســازد که محتوای 
قوانین عادالنه خواهند بــود. تعداد زیادی از 
تمهیدهای قانون اساسی، از جمله دمکراسی 
انتخابات های رقابتی و دوره ای، و  نمایندگی، 
مطبوعات آزاد برای تضمین محتوای عادالنه 
قوانین طراحی می شوند. جیووانی سارتوری، 
یکی از برجســته ترین فیلسوف های سیاسی 
دوران ما، چنین می نویســد: »وجود )تضمین 
مبتنــی بر قانون اساســی( به نظر می رســد 
نفس احتمال قانــون ناعادالنه را رفع می کند 
و بدین وسیله اجازه می دهد که مشکل قانون 

دستورگرایی یک پایه و بنیاد 
نهادین برای حاکمیت قانون 

شکل داده، یک موازنه مناسب 
میان حاکمیت قانون و 

حاکمیت فرد ایجاد کرده، یک 
تضمین حداقلی برای عادالنه 

بودن محتوا و شکل قانون 
فراهم کرد و باالخره،

خودش با حاکمیت قانون 
پاسداری می شود. این، از دید 
من، توصیفی به نسبت کامل 
از رابطه میان دستورگرایی 
و حاکمیت قانون را تشکیل 
می دهد. 
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به مشــکل شکل، نه مشکل محتوا، فروکاسته 
شود« )سارتوری، ۱98۷، ص. ۳2۳(.

حکومــت دســتورگرا،  در عین حال، یک 
تضمیــن حداقلی برای عادالنه بودن شــکل 
قانون فراهم می کند. بــه منظور برخورداری 
از عدالــت رویــه آی، آیین هــا و رویه هــای 
خاصی باید یا در قوانین نهاده نوشــته شــده 
یا از ســوی قضات مســتقل در رویه قضایی 
برشــمرده شــوند. یک حکم قانون اساسی و 
فرهنگ حمایت از حقوق برای ایجاد آیین ها 
و رویه های منصفانه و شــفاف ضروری است. 
افزون بر این، می بایســت قاضی های مستقلی 
برای نظارت بــر پیروی از آیین ها و رویه های 
خوب-جاافتــاده]۳[ وجود داشــته باشــند. 
یک ســاختار تفکیک قوا، نظــارت و موازنه و 
قوه قضائیه مســتقل مبتنی بر قانون اساسی 
برای انجام و اجرای مؤثر و مسنجم آیین ها و 

رویه های خوب-جاافتاده ضروری است.
سومین جنبه از رابطه میان دستورگرایی 
و حاکمیت قانون آن اســت که دستورگرایی 
موازنه مناســبی میــان حاکمیــت قانون و 
حاکمیت فرد برقرار می سازد. از دید سارتوری،  
چه حاکمیت قانون و چه حاکمیت فرد، اگر به 
خودش وانهاده شود، می تواند دشواری آفرین 
باشند. در یک دمکراسی نمایندگی، حاکمیت 
فرد بــه معنای حاکمیت قانونگذارها اســت. 
بر اســاس حاکمیت فرد در یک دمکراســی 
نمایندگــی، قانون محصــول »اراده محض« 
قانونگذارها اســت )ســارتوری، ۱98۷، ص. 
۳۰8(. حاکمیــت فرد، بــدون نظارت، خطر 
استبداد را نشان می دهد. در مقابل، بر اساس 
حاکمیــت قانون، قانون محصول »اســتدالل 
حقوقی« قضات اســت. حاکمیــت قانون، به 
خودی خود،  به ســه دلیــل می تواند ناکافی 
باشد. نخست، حاکمیت قانون می تواند بسیار 
ایســتا و ثابــت باشــد؛ دوم، حاکمیت قانون 
می توانــد منجر به اســتبداد قاضی های )غیر 
انتخابی( گردد؛ و باالخــره، حاکیمت قانون، 
به خــودی خود، نمی تواند با مشــکل آزادی 
سیاسی برخورد کند )سارتوری، ۱98۷، ص. 
۳۰8(. بدین ترتیب، یک دمکراسی نمایندگی 
آرمانی نیاز دارد تا یک موازنه مناســب میان 
حاکمیــت قانونگذارهــا و حاکمیــت قانون 
ایجاد کند. این موازنه از طریق دســتورگرایی 
لیبــرال ایجاد می گردد. نقل قول زیر از کتاب 

سارتوری ۱98۷ روشن کننده است:
»دستورگرایی لیبرال تکنیکی برای حفظ 
مزایــای ]حاکمیت قانونگذارهــا و حاکمیت 
قانون[ و کاهش هم زمان کاســتی های آن ها 
اســت. قانون اساســی، به عنوان یک راه حل، 
از یک ســو، حاکمیــت قانونگذارها را البته با 
دو محدودیت می پذیرد: یکی راجع به شــیوه 

قانونگــذاری، که با یک فراینــد قانونگذاری 
ســختگیرانه کنترل می شود؛ و یکی راجع به 
گســترده قانونگذاری، که از سوی یک قانون 
برتر محدود گردیده و بدیــن ترتیب مانع از 
تجاوز به حقــوق بنیادین تاثیرگذار بر آزادی 
شــهروندان می گردد. از ســوی دیگر، قانون 
اساسی به عنوان یک راه حل، مراقبت می کند 
که حاکمیت قانــون در چهارچوب یک نظام 
حفــظ گــردد. ولو اینکــه این مؤلفــه اخیر 
حاکمیت قانون اساســی آرام آرام از ســوی 
مؤلفه پیشــین جایگزین شــود، خوب است 
که به یاد داشته باشــیم که تنظیم کنندگان 
قانون اساســی لیبرال دولــت را به مثابه یک 
ماشــین قانونگذاری]4[ تلقی نمی کنند، بلکه 
نقــش قانونگذارها را یک نقش مکمل در نظر 
می گیرند که بر اســاس آن فرض می شود که 
پارلمان تصمیم های قانونی قضایی را یکپارچه 
و کامل، نه جایگزین، می ســازد« )سارتوری، 

۱98۷، ص. ۳۰8(.
چهارمیــن و آخریــن، دســتورگرایی با 
حاکمیــت قانون پاســداری می شــود. بدون 
حاکمیت قانــون، هیچ دســتورگرایی وجود 
ندارد. به عبارت دیگر، اگر قوانین تنها نتیجه 
»اراده محــض« قانونگذارهــا باشــند، هیچ 
دســتورگرایی وجود نخواهد داشت. برای این 
که یک ســاختار دســتورگرای تفکیک قوا، 
نظــارت و تعادل و حمایــت از حقوق وجود 
داشــته باشــد، می بایســت محدودیت هایی 
بر آنچه کــه قانونگذارهــای می توانند انجام 
دهند وجود داشــته باشــد. این محدودیت با 
حاکمیت قانون تحمیــل گردیده و از طریق 
یک قوه قضائیه مستقل،  یک فرایند بازنگری 
قضایی و این مفهوم انجام می گیرد که قانون، 
دست کم تا حدی، محصول استدالل حقوقی 
مســتقل قضات اســت. »ولو اینکــه قوانین 
اساســی امان به نفع قانونگــذاری نهاده بیش 
از بیش در حال نامتوازن شــدن هســتند، تا 
زمانی که )قوانین اساسی( یک قانون برتر در 
نظر گرفته می شــوند، تا زمانی که ما بازنگری 
قضایی، قاضی های مستقل اختصاص یافته به 
استدالل حقوقی و، شــاید، رعایت تشریفات 
قانونــی، و تا زمانــی که یک آییــن و رویه 
الــزام آور ایجادکننده یک شــیوه قانونگذاری 
یک کنترل مؤثر بر مفهوم اراده محض قانون 
باقی می ماند- تا زمانی که این شــرایط غالب 
هســتند، ما هنوز به یک راه حل دستورگرا-

لیبرال حل مشکل قدرت سیاسی وابسته ایم« 
)سارتوری، ۱98۷، ص. ۳۰9(.

دستورگرایی همچنین به مفهوی دیگر با 
حاکمیت قانون پاســداری و حمایت می شود. 
واژگان قانون اساســی، به خــودی خود، نه 
اختیاردهنده و نه محدودکننده اند. برای این 

که مقررات قانون اساســی بــه نحو معنادار و 
مؤثری اجرایی گردند، می بایست یک دستگاه 
نهادین و فرهنگی، که تا اندازه ای توسط خود 
قانون اساسی خلق می شــود، برای کاربست، 
اجرا و پاسداری از قانون اساسی وجود داشته 
باشــد. حاکمیت قانون یک مؤلفه کلیدی در 
کاربست قانون اساسی و عملکرد پاسداری از 
آن اســت. یک قوه قضائیه مستقل، بازنگری 
مبتنی بر قانون اساســی مســتقل، و مفهوم 
برتــری قانون همه بــا هم همــکاری دارند 
تــا تضمین کنند که مفــاد و روح یک قانون 
اساســی در عملکرد یــک حکومت مبتنی بر 

قانون اساسی رعایت می شود.
کوتاه ســخن آن که، دســتورگرایی یک 
پایه و بنیــاد نهادین بــرای حاکمیت قانون 
شکل داده، یک موازنه مناسب میان حاکمیت 
قانــون و حاکمیت فــرد ایجاد کــرده، یک 
تضمین حداقلی بــرای عادالنه بودن محتوا و 
شــکل قانون فراهم کرد و باالخره، خودش با 
حاکمیت قانون پاسداری می شود. این، از دید 
من، توصیفی به نســبت کامل از رابطه میان 
دســتورگرایی و حاکمیت قانون را تشــکیل 

می دهد. 
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پر افغانستان د پخواين 

شوروي اتحاد د يرغل 

برشي او ټولنیز زیانونه
خلیل کامل

 د شوروي د يرغل وختونو ته له ورګرځيدو څخه 

موخــه د افغانانــو اتلوليو تــه د درناوي ترڅنګ 

دهغه مهال تريوتنو تــه پام اړول او د دغو جګړو 

قربانيانــو او د هغو خپلو خپلوانــو په زخمونو د 

مرهم ايښودلو هڅه ده. كنه په دې ټول پوهيږي 

چې ټولنــه يوازي د زړو دردونــو په ژوندي كولو 

او نصيحتونو نه اصالح كېــږي. خو موږ كوالى 

شــو دغه  تري وخت ته په ورګرځيدو رسه د نويو 

ننګونو څخه د راوتو سم تګلورى پيدا كړو، ځكه 

نوي حاالت، نوي ستونزې لري چې نوي ځوابونه 

غــواړي له همــدې امله  پــه دې ليكنه كې په 

لنډه توګه يوازي  د شوروي يرغل ناوړه برشي او 

ټولنیزو زیانونو ته پام شوی دی.

د پخواين شــوروي اتحاد د رسو لښکرو لومړۍ 

ډله د 1358 ملريز کال د مرغومي پر شپږمه د 

ځمکې او هوا له الرې افغانستان ته ننوته.  دغه 

يرغل وروســته  له هغې  پيل شو، چې په هيواد 

كــې د 1357ملريــز كال د غويې پــه اوومې د 

يوې  كودتا له امله شوروي پلوه حاكميت رامنځ 

ته شو.

 پخواين شــوروي اتحــاد  خپل دغــه يرغل  په 

ظاهره د ياد شــوي حاكميت د مالتړ په منظور 

تررسه كړ، چې په افغانســتان كې يــې د يو لړ 

بدلونونو پيالمه ګڼىل شــو، چې لــه امله يې د 

زياتو افغانانو د ژوند لورى بدل او د جنګ ملبې  

وررسه غړاندې شــوې، چې تر دې مهاله، يانې 

څه کم څلور لسيزې وروسته هم افغانان د دغې 

بدمرغې جګړې له السه قرباين وركوي او ال هم 

سولې او آرامۍ ته تږي دي.  

په افغانستان كې د ټولو رويس پوځيانو او د هغو 

د وژل شــويو او ټپي شــويو رستريو كره شمېره 

نــه ده څرګنده، خو د ځينــو رسچينو له مخي 

په افغانســتان كې  د شوروي پوځيانو شمېره د 

)  58_ 1367 ( کلونــو ترمنــځ  120 زرو ته تنو 

ته رســېده. په دغه لس کلنه دوره کې 14453 

شــورويان وژل شــوي، 49983 ټپيان شوي او 

330 تنه الدرکه شوي دي . 

دا چې  شوروي پوځونه د نړيوالو نورمونو او ملګرو 

ملتونــو ته د خرب له وركولو  پرته افغانســتان  ته 
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ننوتل،  له همــدې امله  ملګرو ملتونو د 135۸ 

ملريــز كال د مرغومي پــه 24 مه بيړنۍ غونډه 

وکــړه، او د 1۸ رايو په مقابل کې د 1۰4 رايو په 

ورکولو رسه يې له افغانستانه د شوروي ځواکونو 

د وتلو غوښتنه وکړه.

 په 3۰/۸/1359   ملګروملتونو د دويم ځل له پاره 

غونــډه وكړه چې په ترڅ کې يې  د 111موافقو، 

22مخالفو، او 12 ممتنعو رايو په ورکولو رسه د 

شــوروي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، په ټوليزه 

توګه  تقريباً  د شــوروي له تريي نه وروســته اته 

ځلې ملګرو ملتونو د خپلو غونډو په ترڅ کې نه 

يوازې شوروي يرغل غندىل، بلکې له افغانستانه 

يې د شــوروي لښــکرو د وتلو، د افغانســتان د 

خپلواکۍ، ميل حاکميت او ځمکنۍ بشــپړتيا 

د بيــا راګرځيدنې په اړه پــه قاطع اکرثيت رسه 

پريکړې کــړي دي، خو دا چې نومــوړو پرېکړو 

کــوم اجرايوي ضامنت نه درلــود، ځكه خو يې 

په شــوروي لوري کومه ځانګړې اغيزه نه كوله، 

يوازې د يوه ســيايس او اخالقي فشــار په توګه 

ترې نړيوالې ټولنې ګټه اخېسته.

افغانانو د امریکا، اروپا او اســالمي هېوادونو په 

مالتړ د رسه پوځ پر وړاندې د وسله وال جهاد په 

پايله كې د وخت دغه ســرت ځواك ته ماته وركړه 

او د شوروي اتحاد د څلويښتمې فرقي قوماندان 

جــرنال بوريس ګروموف  د 1367 كال د دلوې 

پــه 26 نيټه له دغه پله نه د ترييدو پر مهال  په 

رسمي توګه  له افغانستان نه د خپلو رستريو  وتل 

اعالن كړل.

 خو له بده مرغه د سيمې، نړۍ او په افغانستان 

كې يو شمېر ښكېلو ډلو د ناروا سياستونو له امله 

د شــلمې پيړۍ قهرمان ملت  پــه نويو النجو او 

كړكيچونو كې را ښكېل شو، چې ال هم د خپلو 

مرشانو د تريوتنو له امله افغانان په رسه اور كې 

كړيږي. 

افغانستان چې د شــوروي له يرغل نه څو كاله 

وړاندې يو آرامه هيــواد وو او په نړيوالو معادالتو 

كې يې هم چندان رول نه درلود، له دغې پېښې 

وروسته د دوو نړيوالو قطبونو) ختيز او لويديز( د 

سيالۍ په ميدان بدل شو، اوس چې سړه جګړه 

پاى ته رسيدلې، افغانستان ال هم په جګړو كې 

ښكېل دى او د نوي نړيوال نظم لوبغاړي په كې 

دخپلو سياســتونو په  پيل كولو او په خپلو كې 

د تربګنيو په پاللو بوخت دي، چې له بده مرغه 

ډيرى قربانيان يې بيا هم خپله افغانان دي.

د شــوروي له يرغــل رسه د پراخې ويجاړتيا 

پيل:

د شــوروي د يرغل له امله افغانستان له پراخې 

ويجاړۍ رسه مخامخ شــو. په ميليونونو افغانان 

د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول، په ميليونونو 

افغانان په كې ټپيان او ووژل  شول او د پرمختګ 

په برخه کې هم افغانســتان کلونه کلونه شــاته 

ولوېد، په هېواد كې د ژوند ټول اسايس بنسټونه  

ړنګ شول 

افغاين  ټولنې ته چې کوم زيانونه اړول شــوي، 

هر يو پر خپل ځــاى زړه بوږنونيك دي. د ملت 

جوړنې پيل شــوى بهېر په بل مخ واووښــت، د 

قومونو ترمنځ تربګنيو ته ملن ووهل شــوه، ميل 

وياړونــو پيس ملنــډې پيل شــوې او ځاى يې 

پرديو ته جاسوســۍ او غالمۍ ونيوه، خپلرسيو 

او د بهرنيانــو مداخلو ته الر هواره شــوه، په دې 

کې د افغــاين ټولنې فرهنګي زيان بيا د زياتې 

اندېښنې وړ دى. هغه وخت چې جګړه له ښارونو 

د باندې روانه وه، نو هغه فرهنګي شتمني چې 

په کليوايل سيمو او له لويو ښارونو څخه په لرې 

پرتو سيمو کې پرته وه، د جګړې د دواړو غاړو له 

خوا په شــعوري او ناشعوري ډول له منځه يوړل 

شوه.

ددغې جګړې  لومړى او اسايس ګوزار د  ښوونې 

او روزنې پر موسسو وو، د افغانستان د نورو ميل 

شتمنيو او ودانيو ترڅنګ ښوونځيو ته هم دومره 

زيانونه واړول شــول، چې ان ويالى شو له هېڅ 

بلې برخې رسه د پرتلې وړ نه دي. د روسانو يرغل 

او په هېواد کې جګړې  دې ته زمينه برابره کړه، 

چې پر ښوونځيو او نورو روزنيزو بنسټونو مستقيم 

او نا مستقيم ګوزارونه ويش.

حاكم نظام د افغاين فرهنګ خالف د نورو ګڼو 

هڅــو ترڅنګ په تعليمي نصــاب کې د بدلون 

هڅــه وکــړه، د زده کــړې په سيســتم کې يې 

نوي مضامني ځاى كړل. کله چې د روســانو او 

د هغــو د پلوي حکومت پر ضد پــه ټول هېواد 

کې ميل او اســالمي رسارسي جګړه پيل شوه، 

نــو هغه ښــوونځي او فرهنګــي مرکزونه چې د 

حکومت له واکه وتل بيا پــر بل ډول ناتار اخته 

کېدل. تنظيميانو په دې پلمه، چې ښوونځي د 

دولت ملکيت کې حســابېږي او دوى د روسانو 

او حکومــت پرضد جګړه کوي، د ښــوونځيو په 

ســوځونې او ړنګونې يې الس پــورې کړ. د دې 

پلمې تر شا داسې ناوړه توطيه ګر السونه موجود 

وو، چې موږ يې بېلګې د اوسني نظام د مخالفو 

ډلو په كتار كې هم موندىل شو. د دوى هڅه دا 

وه چې ښــوونځي ټول ختم کړاى يش او ټولنه 

بېسواده يش او په دې ډول د جګړې له پاره خام 

موادريا برشي قوه زياته يش. د جګړه ځپلو سيمو 

ډيرى هغه ښــوونځي چې له يوه الس نه بل ته 

لوېدل، له منځه يوړل شول او دا کار د هېواد په 

اکرثو سيمو کې تررسه شو. چې له بده مرغه په 

افغانســتان كې د ښوونځي سوځونې دغه ناوړه 

لــړۍ له هامغه مهاله پيل شــوې او دا ده ترننه 

روانه ده.

پــه هغه وخت كــې د هېواد د لــوړو زده کړو پر 

موسسو باندې يو فکري سيورى او کنټرول خپور 

شــو. هغه چا چې د حاکم فکر مخالف حرکت 

ته ملن وهله په زغــرده له منځه وړل کېدل، په 

همدې وجه د لوړو زده کړو د موسســو يو شمېر 

پوهان يا په زندانونو کې واچول شول، يا مهاجر 

شول او يا هم د ژوند له نعمت نه بې برخې شول. 

د لوړو زده کړو په موسسو كې د كمونستي نظام 

سيايس ســيورى خپور شو، ســيايس غونډې، 

ميټنګونه او مارشــونه د دريس چارو د اخالل او 

تم کېدو اسايس وسيلې شوې. د پوهنتونونو او 

د لوړو زده کړو د نورو موسســو په نصابونو کې د 

بدلون هڅه وشوه او يو زيات شمېر نوي کتابونه 

چاپ او محصلينو تــه د تدريس له پاره وړاندې 

شــول. د داســې فکر او ليدلوري د تبليغ لپاره 

هڅه وشوه، چې زموږ ټولنې کلتور او فکر وررسه 

پوره مخالفت درلود.

د روسانو له وتلو وروسته په كورنيو جګړو كې هر 

څه له کنټروله ووتل. ان ځينو هغو کسانو، چې د 

کابل د لوړو زده کړو په مؤسسو کې يې زده کړه 

کړې وه  له هغو نــه يې مورچلې جوړې کړې او 

دومره توغندي، درنې او ســپکې ګولۍ يې پرې 

وورولې، چې په نړۍ کې به يې ســارى پيدا نه 

يش. په نتيجه کې نه يوازې په کابل ښار، بلکې 

پــه ټول هېواد کې د لــوړو زده کړو کوم مرکزونه 

چې د تېرو جګړو او ناخوالو څخه روغ  پاتې وو، 

يو په بل پسې ړنګ او  او زيامنن شول.

 ډله ييزه وژنې او خپلرسي نيونې:

د ثــور د كودتــا او په هيواد باندې د شــوروي د 

يرغــل په كلونو كې په زرګونو خلك په دې پلمه 

چې ګواكې د نظــام ضد خلك دي، په زندانونو 

كــې واچول شــول او يا هم په ډله يــزه توګه تر 

خــاورو الندې شــول، چې د هغه مهــال د وژنو 

او ترييو نښــې نښــانې اوس هم يو په بل پيس 

د ډليــزو قربونو په بڼه د هيــواد په هرګوټ كې 

موندل كېږي. د رپوټونو پر بنسټ تر دې مهاله 

له سلو څخه زيات ډليزقربونه  موندل شوي دي. 

د شوروي د مهال د ظلمونو  او ترييو يوه بېلګه به 

د لوګر واليت څخه را واخلو.

 د 1361كال د تلې د مياشــتې په 22مه نيټه 

د دغــه واليت د پاتخواب كىل د روســانو له خوا 

معارصه شو، دلته يو كاريز وو چې خلكو د پټنځاى 

په توګه ورنه كار اخيسته په دغه ورځ 1۰5تنو په 

كې ځانونه پټ كړي وو. چې په هغو كې 44 تنه  

له شــاميل واليتونو نه راغيل مجاهدين وو، هغو 

غوښتل چې له دې الرې پاكستان ته الړ يش. او 

پاتې نور 61 تنه د همدې كيل اوسيدونيك وو، 

چې 12تنه په كې ماشومان وو، دغه ټول كسان  

د روســانو له ويرې په د غه كاريز كې پټ شوې 
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وو، كله چې روسان راغلل په دې كاريز كې يې 

يو ټانكر تيل چې ګامن كېده پرتول به وو له يوې 

زيړ رنګې مايع رسه په دې كاريز كې تش كړل، 

وروسته يې دغه توى شوې موادو ته اور ورته كړ او 

هلته پټ شوې ټول خلك د اور خوراك شول. د 

دې كيل د خلكو په هڅو وروسته له دوه مياشتو 

دغې ســېمې ته دوه تنه فرانسوي څيړونكې د 

پاكستان له الرې راغلل او د دغې پېښې په اړه 

يې څيړنې وكړې او رپوټونه يې ورنه جوړ كړل. د 

دې پېښې ذکر په زیاتو نړیوالو رپوټونو کې شوی 

دی او د بښنې د نړيوال سازمان په یو راپور کې 

یې تفیصل رسه یادونه شته.

همدرانګه د بدخشــان واليت د قروغ په دښــته 

كې د موندل شــوي ډله ييز قرب له پايت شــونو 

څخه چې دا مهال يــې په ياد يو څىل او موزيم 

جوړ شــوى  څه بانــدې 5۰۰ تنه په كې په ډله 

ييــزه توګه تر خــاورو الندې شــوي، چې د تريو 

جنايتونو ګڼې كېســې له ځــان رسه لري. دغه 

څلی د برش د حقونو د خپلواک کمېســیون په 

هلوځلو جوړ شو.

د كليــو او بانــډو بــې دريغــه مببــاري او 

ويجاړتياوې:

د شــوروي له تريي وروســته افغان ولس سم له 

الســه د هغو پر ضد ميل او اســالمي پاڅونونه 

پيل کــړل او ټول هېواد د اور او ســکروټو په اور 

غورځوونکي غره واوښت. په  پايله  کې په سوونو 

مليونه ټنه چاودېدونکي مواد زموږ د هېواد پر غرو 

رغو، کليو او بانډو استعامل شول. دې جګړې  د 

لويو ښارونو له منځ څخه لږ شان لرې په کليو او 

بانــډو کې دوام وموند او د جګړې په ترڅ کې دا 

زمينه برابره شوه، چې پردي يرغلګر په شعوري، 

او کورين مخالفان په نا شعوري ډول د هېواد د 

ژوندانه بېالبېلو ډګرونو ته زيانونه واړوي.

د 136۰ كال د ســلواغې پر 11مه نيټه دولتي 

او شــوروي پوځيانــو په  ګډو تصفــوي عملياتو 

كــې چې غوښــتل يې  د پــروان او كاپيســا له 

واليتونو څخه مجاهدين په شا كړي، په سپكو، 

درنو او هوايي مبباريو يې ميشــت ځايونه مببار 

كــړل، چې له امله يې په ســمڅو او كورونو كې 

په عامــو وګړو كورونه او ســمڅي ونړولې او ګڼ 

شمري مليك كســان په كې مړه او ټپيان شول، 

همدارنګــه د دغو دوه واليتونو څخــه د 15۰۰ 

په شــاوخوا كې خلك پــه ناقانونه توګه بنديان، 

شكنجه او پلچرخي زندان ته وليږدول شول.

دې ته ورته ورانۍ د هيواد په هر ګوټ كې رامنځ 

ته شوې دي، چې د دې يوې بېلګې په وړاندې 

كولو رسه د نورو په اړه هم پوهيداى شو.

اختناق، يب باوري او مهاجرتونه:

په افغانســتان كې د شــوروي پلوه حكومت له 

رامنځ ته كېدو رسه سم د خلكو په منځ كې ويره 

خپره شوه، د دغې ويرې الملونه جګړې، نيونې، 

شــكنجې، بيوزلې، ناهييل، بيكاري او د حاكم 

نظام ظاملانه كړنې وې. لږ تر لږه هر افغان دغه 

شــان يو حالت تجربــه كړى دى او پــه دې اړه  

دردونكې كيسې لري.

د ډيرى افغانانو خپل او خپلوان  په يو نه يو ډول 

په بند كې اچول شوي او شكنجه شوي دي. د 

تېښتې په حال كې يې خپل ډك كورنه پريښي 

او يــوازې د رس د خونــدي كولو په خاطر يې له 

خپل اصيل ټاټويب پښــې ســپيك كــړي دي. 

كــه څه هم دوى په ډېرو بــدو رشايطو كې ژوند 

كاوه، خــو د خپلو بچيانو او راتلونيك له پاره يې 

هر ډول ســختۍ وزغملې. د دغو جګړو له امله  

پــه ميليونونو تنــه افغانان ګاونډيــو او لرې پرتو 

لويديزو هيوادونو ته ګډوال شول، چې ګڼ شمري 

ال هم هيواد ته نه دي راستانه شوي. همدارنګه 

د حاكم نظام د پټو پوليســو او نيونې له ويرې د 

خلكــو په منځ كې د اعتامد او باور فضا خړه پړه 

وه، ورور په ورور او ګاونډی په ګاونډي باور نه شو 

كوالى، چې پــه دې اړه هر افغان زړه بوږنونكې 

كېسې او خاطرې لري.

كورنۍ جګړه، د كوكنارو كښت او د ترهګرۍ 

پياوړتيا:

د شــوروي د يرغل پايلې يوازي د سړې جګړې 

او د كمونيــزم په مايت رسه نــه خالصه كېږي، 

افغانستان له هغه مهاله تر ننه په دوامداره توګه 

د خربونو په رس ټكو كې ځاى لري، بنســټپايل 

ال هم زموږ خلك  ګواښي او په همدې ډول دغه 

ډلې ال هم د هيواد له  پولو دباندې څخه حاميه 

كېږي.

روســانو په افغانســتان كې د خپــل حضور په 

وروســتيو كلونو كې د هيواد په بېالبېلو ســيمو 

كې د مليشه ډلو په جوړولو الس پورې كړ، چې 

تراوسه هم ال څرګنده نه ده چې له دې كار څخه 

يې موخه څه وه، خو ويل كېږي چې روســانو په 

دې كار رسه په هيواد كې د بې اتفاقۍ او كورنيو 

جګړو تخم وكاره او په دې توګه يې په افغانستان 

كې د خپلې ماتې غچ واخيست، په دې اړه داسې 

هم ويل كېږي چې روسانو د وسلو په ويشلو او د 

مليشو په جوړولو رسه غوښتل د قومونو او قبيلو 

تــر منځ  پوځي انډول رامنځ تــه كړي او په دې 

كار رسه خپلــې جنويب پولې په امن كې كړي. 

همدارنګه داســې هم ويل كېږي چې روســانو 

غوښتل د قومي ځواك ترمنځ د انډول په ساتلو 

رسه د خپلو ناكامو سټراټيژيكو موخو نه د الس 

په رس كېدو پر مهال د خپلو ايډيالوژييك ارمانونو 

خاطرې په دې هيواد كې ژوندۍ وسايت. خربه 

كه هرڅه وي خــو دا يوه څرګنده خربه ده چې 

كله واك تنظيمونو ته ورسيد دا ځل  د تنظيمونو 

او همدغه مليشــه ډلو تر منځ  پــه خپلو كې د 

قدرت پــه رس د يوې بلې اوږدې كورنۍ جګړې 

ډګر تود شــو، په دغه كورنيو جګړو كې د هيواد 

لوى ښارونه په تريه بيا كابل چې له فزيكې پلوه 

تر دې مهاله د لويو جګړو څخه خوندي پاتې و، 

د خپلرسو قومي او تنظيمي مليشه يي ځواكونو 

تر منځ د نويو سياليو پر ميدان بدل شو، د قانون 

حاكميت له منځه الړ، دولتي او نا دولتي دفاعي 

او خدمايت بنسټونه ړنګ شول، په هره سيمه او 

واليت كې واك د سيمه ييزو جنګساالرانو په الس 

كې ولويد، چې د دغو خپلمنځي جګړو له امله 

په سلهاوو زره تنه ټپيان او ووژل شول او پايت نور 

يې له خپلو كورونو بيځايه شول. 

د كلونو دوامداره جګړه  كې ډير افغانان په وسلو 

سمبال شول او افغانستان د نړيوالو ترهګرو او د 

نشه يي توكو د قاچاقربانو له پاره په نړۍ كې تر 

ټولو خوندي ځاى شو.  

هر چــا هڅه كوله چــې  د ژونــدي پاتې كېدو 

له پــاره د عايــد نــوې الرې چارې ولټــوي، دا 

چې د افغانســتان اقتصاد تر ډيــره په كرنه والړ 

دى د بندونــو، رسبندونو، ويالــو او كاريزونو له 

منځه تللو لــه امله په كليو او لرې ځايونو كې د 

كوكنارو كروندو په پراخه پېامنې رواج وموند. له 

ټوپكواكۍ څخه يې د طالبانو خوځښت را پيدا 

شو او بالخره خربه د سپټمرب يولسمې پېښې ته 

ورســيده او افغانستان  ته يو وار بيا د نړۍ پام ور 

واوښــت چې له امله يې په سيمه كې نوې لوبه 

پيل شوې.

افغانستان ته  د يادو شويو زيانونو له اوښتو رسه 

رسه چــې ال هــم وررسه الس او ګريوان دى، په 

عــني حال كــې دا وياړ لري چــې بالخره يې د 

شلمې پيړۍ دغه سرت جنګي ماشني مات كړ، 

چې په  دې خربه خپله د شــوروي د هغه وخت 

مهمو پوځي جرناالنو، ســيايس شــخصتونو او 

مهمو تاريخ ليكونكو په خپلو ليكنو كې  اعرتاف 

كړى او كوي يې. 

د رسه پوځ وروستى افرس جرنال بوريس ګروموف 

و، چې پىل او ځوړند رس له آمو سينده تېر شو.  

هغــه د دغه حالت خاطره داســې ليکلې: ))زه 

وروستی شوروي رستېری وم چې افغانستان نه 

وتلم، په وروستيو شېبو کې مې په خپل ځان کې 

لويه تشه محسوسوله، ځکه په مخکې مې توره او 

ګونګه راتلونکې وه او شــاته مې خايل او په اوبو 

الهو مايض ليدله.(( 
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تحول مفهومی جرایم جنگی
از دادگاه نورنبرگ 

تا دیوان کیفری بین المللی 
نسیم  کاووسی

مقدمه
در طول تاریخ بشــر جنگ همیشه حضور 
پررنگی داشــته اســت؛ جنگ میــان اقوام و 
قبیله ها، جنگ میــان دولت ها و جنگ میان 
مــردم و دولت ها. در این جنگ هــا قربانیان 
متعــدد می باشــند؛ هــم نظامیانــی که در 
حال مبارزه هســتند و هــم غیرنظامیان در 
وضعیت های مختلف. با پیشرفت بشر و تعالی 
انســان، اندیشــمندان و متفکــران در صدد 
برآمدند تا با وضع قوانین و مقرراتی از شدت 

آثار این پدیدۀ شــوم بکاهنــد. لذا به موجب 
قراردادهــای بین المللی که حاصل تالش های 
بســیار بوده اســت، مقرراتی در جهت جرم 
دانستن اعمال سبعانۀ که در طی جنگ ها به 
ویژه دو جنگ جهانی رخ داده، وضع گردیده 
اســت. این مقررات موجب شــده است تا در 
جنگ ها، طرفین از ترس عواقب ارتکاب جرایم 
جنگی، مراقب اعمال و رفتار خود باشند. هم 
زمان با وقوع جنگ ها و در گیری های دیگر در 
سطح جامعه ی بین المللی، مقررات جدیدتری 

که بتواند اعمال انجام شده در این جنگ ها را 
جرم انگاری کند به وجود آمده است. و به نظر 
می رسد که جامعه بین المللی هیچ گاه از وضع 

مقررات جدیدتر بی نیاز نباشد.
شــکل گیری مفهوم جرم جنگی در 

اسناد مختلف بین المللی:
ارایه یک تعریــف از اصطالح جرم جنگی 
با توجه به کاربــرد آن از زمان جنگ جهانی 
اول دشوار است. نخستین اقدام سیستماتیک 
برای تدوین فهرســتی از جرایــم جنگی، به 
گونــه ای که طیف گســتردۀ از این جرایم را 
در برگیرد، دستورالعمل-های مربوط به ارتش 
امریکا بود که توســط رییــس جمهور وقت 
امریکا، »آبراهام لینکلن« در سال ۱86۳صادر 
و به نام نوســیندۀ اصلی آن »فرانسیس لیبر« 
، کد لیبر نام گذاری شــد. این کد خشــونت 
گســتاخانه علیه اتباع کشــور مورد حمله را 
که شــامل تجاوز، قتل و اجبار اعضای ارتش 
کشــور مزبور برای خدمت کــردن در ارتش 
دشمن بود، به عنوان نقض های فاحش حقوق 
جنگ بیان کرد. این ســند یک سند داخلی 
و در محدودۀ کشــور امریکا بــود. پس از آن 
مقررات کنوانســیون ۱9۰۷ الهه، کمیسیون 
۱9۱9 راجع به مســؤلیت فرمــان دهندگان 
جنگ و الزام مجازات و معاهده ۱9۱9ورسای، 
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وجود دارد. معاهدۀ ورســای مقرر می داشت 
آلمــان می پذیرد کــه دول متفق یک دادگاه 
نظامــی برای محاکمۀ کســانی که عرف ها و 
حقوق جنگ را نقض کرده اند تشــکیل دهند 
و آلمان موظف است این افراد را تحویل دهد. 
کمیســیون ۱9۱9 لیســتی از جرایم جنگی 
ارایه داد که شــامل این موارد بود : » کشتار 
و قتــل عام، آزار افراد غیرنظامی، تجاوز و نگه 
داشتن غیرنظامیان در شــرایط غیر انسانی«. 
دادگاه هــای »الیپزیک« کــه در دهۀ ۱92۰ 
جریان داشــت، نتیجه چنیــن مقرراتی بود. 
مبنای واقعــی برای ایــن دادگاه ها، مقررات 
ضمیمه شــده به کنوانســیون چهارم ۱9۰۷ 
الهه بــود. اگرچه این مقــررات منبعی برای 
مسؤلیت فردی کیفری ارایه نمی کرد و قواعد 
این دادگاه هــا عمدتا مبتنی بر کمیســیون 
۱9۱9 بــود که مقــدم بر معاهدۀ ورســای 

می باشد.
به طور خالصه جرایم جنگی عبارت است 
از: )الف( یکی از اعمالی که عمدتا به وســیلۀ 
معاهده و گاهی هم به وســیلۀ حقوق عرفی 
ممنوع شده است، )ب( در حین یک مخاصمه 
مسلحانه ارتکاب یابد؛ برخی از این اعمال فقط 
در مخاصمات بین المللی ممنوع شده و برخی 
فقط در مخاصمــات داخلی و برخی دیگر در 
هر دو ممنوع شده اند. اعمال ممنوعه باید )ج( 
به وسیلۀ فردی ارتکاب یابد که مربوط به یک 
طرف مخاصمه باشــد و )د( علیه فردی باشد 
که مربوط به طرف مخاصمه یا بی طرف باشد. 
مجموع حقوق عرفــی و معاهده ای که مبانی 
قانونی برای مفهوم جرم جنگی ارایه می دهد، 
از قبیل حقوق مخاصمات مســلحانه و حقوق 
بشردوستانۀ بین المللی، به اندازه کافی حجیم 
می باشد. همۀ نقض های حقوق بشردوستانه، 
جرم جنگی محسوب نمی شود. برای وقوع یک 
جرم جنگی، نقض باید مطابق حقوق عرفی یا 
معاهده ای مسؤلیت کیفری کسی را که قاعده 
را نقض کرده اســت، شامل شود. در خصوص 
این حقوق، دو دســته از قواعد را می توان نام 
بــرد :۱- مقــررات  ۱899 و ۱9۰۷ الهه که 
اقالم متعددی از ســلوک جنگی مشــروع را 
پیش بینی نموده و به تنظیم عملیات جنگی 
)وسایل و روش های جنگ( و رفتار با افرادی 
که در منازعات شــرکت ندارند )غیرنظامیان، 
مجروحیــن و بیمــاران( یــا از ادامه جنگ 
اسرای جنگی( می پردازد.  بازمانده اند) عمدتا 
2- کنوانســیون های ۱949 و پروتکل هــای 
الحاقی ۱9۷۷ که عمدتــا به تنظیم قواعدی 
در مورد رفتار با کســانی که در جنگ شرکت 
ندارند یــا از ادامه جنگ بازمانده اند، پرداخته 
اســت. البته کنوانسیون ســوم ژنو به تکمیل 
قواعد الهه مبادرت کرده اســت. همین طور 

پروتــکل الحاقی اول تا حــدودی به تکمیل 
قواعد الهه در خصوص وســایل و روش های 
جنگ پرداخته اســت. پس این دو دســته از 

قواعد تا حدودی با هم هم پوشانی دارند.

جرم جنگی در محاکم بین المللی
دادگاه نورنبرگ:

در ســال ۱945 دادگاه نورنبــرگ برای 
محاکمۀ جنایتکاران نازی تشــکیل شد. ماده 
6 )ب( اســاس نامۀ نورنبرگ جرایم جنگی را 
به این صورت تعریف می کند : »جرایم جنگی 
عمدتــا نقض های حقــوق و عرف های جنگ 
است. این نقض ها شامل این موارد است ولی 
محدود به آن ها نمی شــود : قتل، بدرفتاری یا 
اخراج جمعیت غیرنظامی سرزمین اشغالی یا 
در سرزمین اشــغالی به منظور به کار گرفتن 
یا هــر هدف دیگــری؛ قتل یــا بدرفتاری با 
اســیران جنگی یا اشخاص در دریاها؛ کشتن 
گروگان ها؛ غــارت اموال عمومی و خصوصی، 
و  تخریب خودســرانه شــهرها، شــهرک ها 
روســتاها و انهدام بــدون این کــه ضرورت 
نظامی آن ها را توجیــه کند. این موارد صرفا 
بیان کننده عرف هــا و حقوق جنگی موجود 
می باشد که در ماده 46 کنوانسیون الهه بیان 
شده اســت؛ به این صورت: »کرامت و حقوق 
خانواده، زندگی اشخاص و اموال خصوصی و 
عمومی همانند عقایــد و اعمال مذهبی باید 

مورد احترام قرار گیرند.«
کیفرخواســت این دادگاه در مورد جرایم 
جنگی، شــامل این موارد اســت:۱- کشتار و 
آزار مردم غیرنظامی کشــورهای اشــغالی و 
در دریاهــای آزاد؛ 2- تبعید و انتقال اجباری 
افراد به منظور کار، ۳- گروگان گیری و اعدام 
گروگان ها، 4-کشــتار و بدرفتاری با اســرای 
کشور هایی که با آلمان در حال جنگ بودند؛ 
5- غــارت امــوال عمومــی و خصوصی، 6- 
مجازات های دسته جمعی؛ ۷- تخریب شهرها 
و روســتاها بدون توجیه نظامی یا غیرنظامی؛ 
8- بســیج اجباری کارگــران غیرنظامی؛ 9- 

آلمانی کردن سرزمین های اشغالی)۷( .
در حکــم صــادره از دادگاه، در خصوص 
شوروی بیان شده که قبل از شروع به حمله، 
جرایمی چون غــارت و بدرفتاری با جمعیت 
غیرنظامــی انجام گرفته بود. هم چنین به کار 
گرفتن ساکنین ســرزمین های اشغالی برای 
بردگی در گســترده ترین ســطح آن. دولت 
آلمان این جــرم را به عنــوان جزء الینفک 
اقتصــاد جنگ مرتکب می شــد و این جرایم 
جنگــی را با تمام دقت و مهــارت طراحی و 

سازمان دهی می کرد.)8(
جرایم جنگی که در ماده 6)ب( اساس نامه 
نورنبرگ بیان شده است، با مواد 46، 5۰، 52، 

و 56 کنوانسیون ۱9۰۷ الهه و مواد 2، ۳، 4، 
46 و 5۱ کنوانســیون ۱929 ژنو هم پوشانی 
دارند. اما کنوانسیون الهه به خاطر شرطی که 
در ماده 2 این کنوانسیون وجود دارد و مقرر 
می دارد: »مقرراتی که شامل این قواعد )قواعد 
جنگ های زمینی می شود( می شود، جز میان 
طرفین متعاهد اجرا نمی شــود؛ بنابراین اگر 
همۀ کشــورهای متخاصم عضو کنوانســیون 
باشــند، اجرا می شــود« ، در این مورد اجرا 

نمی شود.
در اســاس نامه دادگاه نورنبرگ در ماده 5 
صالحیت دیوان را بیان کرده اســت و در بند 
)ب( جرایم جنگی قراردادی را آورده است که 
دادگاه نسبت به آن ها صالحیت دارد. این بند 
جرایم جنگی را این گونه بیان کرده اســت: » 

نقض قوانین و عرف های جنگی«.
دادگاه توکیو:

در کیفرخواست دادگاه توکیو، در اتهامات 
شماره ۳9 تا 52 جرایم جنگی قتل عمدی را 
بیان می کند. در همۀ این موارد قتل ناشــی 
از یک جنگ نا مشروع اســت. نا مشروع یا به 
ایــن معنی که هیچ اعــالم قبلی در خصوص 
جنگ، قبل از کشــتارها وجود نداشته است. 
مانند قتل های ذکر شــده در اتهامات شماره 
۳9 تــا 4۳ و قتل های اتهامات شــماره 5۱و 
52 )قتل اعضای نیروهای مســلح(. یا به این 
معنی که این کشتارها پس از شروع جنگ و 
با نقــض موادی خاص از معاهده انجام گرفته 
اســت. مانند قتل های ذکر شــده در اتهامات 
شــماره 45 تا 5۰ )قتل سربازان غیرمسلح و 
غیر نظامیان(. در خصوص جرایم جنگی علیه 
ســربازان، حقوق عرفی که شامل کنوانسیون 
چهــارم ۱9۰۷ الهه و کنوانســیون راجع به 
اســیران جنگی ۱929 ژنو می باشــد، وجود 

دارد.
دادگاه کیفری بین المللی یوگسالوی:
اســاس نامۀ دادگاه کیفــری بین المللی 
یوگســالوی، در مــواد 2و ۳ جرایم جنگی را 
بیان می کند. البته در خود عبارات این مواد از 
اصطالح »جرم جنگی« اســتفاده نکرده است 
ولی در کیفرخواست های تنظیم شده در این 
دادگاه از این اصطالح استفاده شده و مبنای 
اتهامــات مربوطه را، همین مواد 2 و۳ معرفی 

کرده است.
ماده 2 از نقض های فاحش کنوانسیون های 
چهارگانه ژنو بحث می کند و برای مثال چند 
عملــی را که علیه افراد و اموال مورد حمایت 
کنوانسیون های ژنو می باشد، ذکر می کند. از 
جمله : ۱- کشــتار عمــدی؛ 2- آزار و رفتار 
غیرانسانی از جمله آزمایشات بیولوژیکی؛ ۳- 
به طور عمدی موجب آزار یا صدمۀ جدی به 
جسم و سالمتی شــدن؛ 4- تخریب گسترده 
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و تملک اموال که با ضــرورت نظامی توجیه 
نمی شــود و به صورت عمــدی ارتکاب یافته 
اســت؛ 5- مجبور کردن یک اسیر جنگی یا 
یــک غیرنظامی به خدمت کردن در نیروهای 
طرف متخاصم؛ 6- محروم کردن عمدی اسیر 
جنگی یا یک تبعه از حق محاکمه منصفانه و 
قانونی؛ ۷- اخراج یا انتقال غیر قانونی یا حبس 
غیر قانونــی غیرنظامیــان؛ 8- گروگان گیری 

افراد غیر-نظامی.
ماده ۳ نقض قوانین و عرف های جنگی را 
بیان کرده اســت. این ماده مصادیقی از نقض 
قوانین و عرف های جنگی را آورده اســت. اما 
بیــان کرده اســت که محدود بــه این موارد 
نمی باشــد : ۱- اســتفاده از سالح های سمی 
یا سایر ســالح هایی که باعث درد و رنج پس 
از حد الزم شوند؛ 2- تخریب عمدی شهرها، 
شهرک ها و روستاها یا انهدامی که با ضرورت 
نظامی قابل توجیه نباشد؛ ۳- حمله یا بمباران 
شــهرها و روســتاها، اماکن یا ساختمان های 
بی دفــاع با هر وســیله ای؛ 4- تخریب یا وارد 
کردن خسارت عمدی به موسساتی که به امور 
مذهبی، خیریه و آموزشی اعم از علوم و فنون 
اختصاص داده شــده است؛ هم چنین بناهای 

تاریخی و آثار علمی و ادبی.
در قضیه »برادانین« شعبه دادگاه بیان کرد 
که برای اجرای ماده 2 اساس نامه، چهار پیش 
شــرط وجود دارد : ۱- وجود یک مخاصمه ی 
مسلحانه؛ 2- وجود ارتباط بین جرایم ادعایی 
و مخاصمۀ مســلحانه؛ ۳- ماهیت بین المللی 
مخاصمه مســلحانه؛ 4- قربانیان باید افرادی 
باشــند که مطابق کنوانســیون های ژنو مورد 

حمایت قرار گرفته باشند. سپس بیان نموده 
که منظور از مخاصمه مسلحانه، یک درگیری 
مسلحانه بین نیروهای مسلح دو کشور است و 
یا یک خشونت مسلحانۀ طوالنی بین مقامات 
دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا بین 

این چنین گروه هایی در درون یک دولت.
مطابق آراء شــعبه تجدیدنظــر دیوان در 
قضایای »تادیچ« و »کونــاراک«، برای اینکه 
مشــخص کنیم که آیا رفتــاری مطابق ماده 
۳ جرم جنگی می باشــد یا خیر، دادگاه باید 
موارد زیر را احراز کند: ۱- نقض انجام گرفته 
یک تخلف از یک قاعده حقوق بشردوســتانه 
بین المللی است؛ 2- قاعده باید ماهیتا عرفی 
باشــد و اگرمتعلق به حقوق معاهده ای باشد 
شــرایط الزم باید وجود داشــته باشــد؛ ۳- 
تخلف باید جدی باشــد به طــوری که گفته 
شــود این تخلف، یک نقض از قاعده ای است 
کــه از ارزش-های مهم حمایــت می کند و 
عواقب وخیمی برای قربانــی به بار می آورد؛ 
4- تخلف از قاعــده باید مطابق حقوق عرفی 
یا معاهده ای، مسولیت فردی کیفری شخص 

ناقض را به همراه داشته باشد.)۱2(
دادگاه کیفری بین المللی روآندا:

اساس نامۀ دادگاه کیفری بین المللی برای 
روآنــدا مــاده 4 را تحت عنــوان »نقض های 
ماده ۳ مشترک کنوانســیون های ۱949 ژنو 
و پروتکل الحاقی دوم« آورده اســت و گفته 
اســت که این نقض ها گســترده و محدود به 
موارد زیر نمی باشــد. این مصادیق عبارتند از: 
۱- تجاوز به جان، ســالمتی و رفاه جســمی 
و روحــی اشــخاص، به ویژه قتــل عمدی و 
هم چنین رفتار بی رحمانه نظیر شکنجه، ایراد 
نقص عضو عمدی بدنی یا هر قســم دیگر از 
مجازات بدنی؛ 2- مجازات های دسته جمعی؛ 
۳- گروگان-گیری؛ 4- اقدامات تروریســتی، 
5- تجاوز به کرامت ذاتی شخص به ویژه رفتار 
موهن و خفت آور، تجاوز به عنف، فاحشــگی 
اجباری و هر شــکل دیگر از تجاوز جنســی؛ 
5- غــارت اموال؛ 6- صدور احــکام مجازات 
یــا اجرای مجــازات اعدام بــدون اینکه قبال 
حکمی از دادگاهی که مطابق قانون تشــکیل 
شده باشــد و کلیه تضمیمات الزم و غیر قابل 
ســلب را که از سوی ملل متمدن به رسمیت 
شناخته شده اســت، به همراه داشته باشد.؛ 

۷- تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال فوق.
با دقت در اســاس نامه هــای دادگاه های 
نــام برده، می توان به این نکته دســت یافت: 
اگرچــه قوانین و عرف هــای جنگی در همۀ 
ایــن دادگاه ها به عنــوان منبع جرایم جنگی 
معرفی شده اســت، اما باید توجه داشت که 
جرایم مورد رســیدگی در این دادگاه محدود 
به چارچوب اســاس نامه نمی باشــد. چنانچه 

ماده ۳ اســاس نامه دادگاه یوگسالوی و ماده 
4 اســاس نامه دادگاه روآندا صریحا این نکته 
را بیــان کرده انــد. پس عرف هــای جنگی 
نقش مهمی را در کنــار منابع معاهداتی ایفا 
می کنند. جرایم جنسی در دادگاه روآندا جرم 
انگاری شده ولی در دادگاه یوگسالوی نشده 
اســت. از جمله جرایمی که در اســاس نامۀ 
دادگاه یوگسالوی تصریح نشده ولی به استناد 
قوانیــن و عرف های جنگــی در دادگاه مورد 
حکم قــرار گرفت، جرایم جنگــی »ترور« و 

»تجاوز به عنف« بوده است.
یکــی از پرونده هایی که جرم ترور در آن 
مورد حکم قرار گرفت، پرونده »میلوســویچ« 
بــود. این اتهام متعاقب ماده ۳ اســاس نامه و 
ماده 5۱ پروتکل الحاقی شــماره یک و ماده 
۱۳ پروتکل الحاقی شــماره دو وارد شد. این 
جرم بــرای اولین بار توســط دادگاه کیفری 
بین المللی یوگســالوی در پرونده »گالیک« 
مطرح شــد. شــعبه تجدیدنظــر در پرونده 
»گالیک« بیــان کرد که جرم تــرور مطابق 
حقوق بین الملــل عرفی ممنوع و جرم انگاری 
شده است. شــعبه دادگاه و شعبه تجدیدنظر 
در پرونده »گالیگ«، عالوه بر عناصر مشترکی 
که در ماده ۳ اساس نامه آمده، عناصر خاصی 

را برای آن برشمرده است.
پرونــده »کونــاراک و دیگــران«، اولین 
دادخواســتی بود که در آن جــرم »تجاوز به 
عنف« هم به عنوان یک جرم جنگی مطابق با 
ماده 2۷ کنوانسیون چهارم ژنو شناخته شد و 
هم به عنوان یک جرم علیه بشریت. این اولین 
باری بود که اســتفاده از زنــان به عنوان یک 
»پرنوگرافــی زنده«، تحت عنوان جرم جنگی 
نزد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسالوی 
مورد تعقیب قرار گرفت. این به دنبال اقدامی 
بود که دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا 
در پرونده »آکایه ســو« شــکل گرفته بود.در 
پروندۀ »کوناراک«، شعبه دادگاه معنی تجاوز 
را که در پروندۀ »آکایه سو« و »فوروندزیجا« 
پذیرفته شــده بود، گسترش داد. به گونۀ که 
تمــام موقعیت هایی کــه در آن ها رضایت به 
صورت آزادانه و داوطلبانه داده نشــده بود را 

در بر می گرفت.
دیوان کیفری بین المللی:

اســاس نامۀ دیوان کیفــری بین المللی، 
جرایــم جنگــی را در مخاصمات مســلحانۀ 
داخلی و بین المللی در بر می گیرد. به همین 
دلیــل تعریف جــرم جنگی در اســاس نامۀ 
دیــوان کامل تر و جامع تر می باشــد. در واقع 
این اساس نامه نخستین معاهده ی بین المللی 
اســت که مسؤلیت کیفری فردی برای جرایم 
جنگــی ارتکاب یافتــه در مخاصمات داخلی 
را به رســمیت شناخته اســت. اگرچه دادگاه 

اساس نامۀ دیوان کیفری 
بین املللی، جرایم جنگی را در 
مخاصامت مسلحانۀ داخلی 
و بین املللی در بر می گیرد. به 

همین دلیل تعریف جرم جنگی 
در اساس نامۀ دیوان کامل تر 

و جامع تر می باشد. 
در واقع این اساس نامه 
نخستین معاهده ی بین املللی 
است که مسؤلیت کیفری 
فردی برای جرایم جنگی 
ارتکاب یافته در مخاصامت 
داخلی را به رسمیت شناخته 
است.



ماهنامه حقوق بشر |  سال پانزدهم |  شماره یازدهم | دلو 1396

کیفری بین المللی برای یوگسالوی در پرونده 
»تادیــچ«، چنانکه ذکر کردیــم، یک تعریف 
گســترده تر از جرایم جنگی به دست داد، اما 
اساس نامه دیوان برای اولین بار آن را در یک 
معاهــدۀ بین المللی تدوین کــرد. این تعریف 
گسترده و جامع، حاصل بحث ایجاد شده میان 
مذاکره کنندگان بود. دولت های مذاکره کننده 
در خصوص این که آیا جرایم جنگی، هر چیزی 
فراتر از نقض های فاحش کنوانســیون ژنو را 
در بر می گیرد یا خیــر و در خصوص این که 
آیا جرایــم جنگی در درگیری هــای داخلی 
وجــود دارد یا خیر، اتفاق نظر نداشــتند. در 
پیش نویس نهایی اســاس  نامه، جرایم جنگی 
چهار حوزه را شــامل می شود : ۱- نقض های 
فاحش در یک مخاصمۀ مسلحانۀ بین المللی، 
چنان چه در کنوانســیون های ۱949 ژنو بیان 
شد؛ 2- نقض های فاحش قوانین و عرف های 
مســلحانۀ  مخاصمات  در  بین الملــل  حقوق 
بین المللــی؛ ۳- نقض هــای فاحــش ماده ۳ 
مشترک کنوانســیون های ژنو در مخاصمات 
مسلحانۀ غیربین المللی؛ 4- نقض های فاحش 
قوانین و عرف هایی که در مخاصمه مسلحانۀ 
غیربین المللــی قابل اجرا اســت. این چنین 
تعریفی بیــان کنندۀ این اســت که هرگونه 
رفتار غیر انسانی که مغایر با حقوق قابل اجرا 
در مخاصمات مســلحانه باشــد، شایستۀ این 
اســت که به عنوان یک جــرم جنگی در نظر 

گرفته شود.
بند دو ماده 8 اســاس نامه دیوان کیفری 
بین المللی در شــش قسمت جرایم جنگی را 
تعریف کرده است. در همۀ این قسمت ها قبل 
از ذکر مصادیق از اصطالح »عمدتا« استفاده 
شــده اســت. چنانچه در اســاس نامه های 
دادگاه های یوگسالوی و روآندا هم گفته شده 
است که »محدود« به این مصادیق نمی شود. 
پــس ممکن رفتــاری در حیــن مخاصمات 
مسلحانه رخ بدهد که به نوعی مغایر با حقوق 
عرفی یا معاهده ای بشردوســتانه باشد، بدون 

اینکه صراحتا در این منابع ذکر شده باشد.
قســمت الف بند دو ماده 8 اساس نامه ی 
دیــوان نقض هــای فاحش کنوانســیون های 
۱949 ژنو را بیان می کند : ۱- کشتار عمدی؛ 
2- آزار و رفتار غیرانسانی از جمله آزمایشات 
بیولوژیکــی؛ ۳- به طور عمدی موجب آزار یا 
صدمۀ جدی به جســم و سالمتی شدن؛ 4- 
تخریب گسترده و تملک اموال که با ضرورت 
نظامی توجیه نمی شــود و به صورت عمدی 
و غیرقانونی ارتکاب یافته اســت؛ 5- مجبور 
کردن یک اســیر جنگی یا یک شخص مورد 
حمایت دیگر به خدمت کــردن در نیروهای 
طرف متخاصم؛ 6- محروم کردن عمدی اسیر 
جنگی یا یک شــخص مورد حمایت دیگر از 

حــق محاکمه منصفانه و قانونی؛ ۷- اخراج یا 
انتقال یا حبس غیرقانونی؛ 8- گروگان گیری.

موارد بیان شده در این قسمت عینا همان 
مواردی است که در ماده 2 اساس نامه دادگاه 
یوگسالوی بیان شده بود با این تفاوت که در 
خصوص بندهای 5، 6 و۷ در اســاس نامه ی 
یوگسالوی قربانیان را عالوه بر اسرای جنگی، 
افراد غیرنظامی آورده اســت و در اساس نامۀ 
دیــوان کیفری بین المللــی در مورد قربانیان 

گفته »هر شخص مورد حمایت دیگر«.
اشخاص مورد حمایت به ویژه آن هایی که 
در مقررات و مواد کنوانسیون های چهارگانه ی 
ژنو و پروتکل الحاقی اول مشــخص شده اند، 
شامل افراد نامبرده در مواد زیر می باشد : مواد 
۱۳، 24،25 و 26 کنوانســیون اول ژنو، مواد 
۱۳، ۳6 و ۳۷ کنوانســیون دوم ژنــو، مواد 4 
کنوانسیون ژنو، ماده 4، ۱۳ و 2۰ کنوانسیون 
چهارم ژنو، مواد 8، 44، 45، ۷۳، ۷5 و 85)۳(
)e( پروتکل الحاقی اول.)۱6(  این اشــخاص 
کسانی هســتند که به دلیل مجروح و بیمار 
بــودن، ناتوانی از جنگیدن یا غیرنظامی بودن 
قادر به شرکت فعال یا مستقیم در مخاصمات 
نیســتند. بین کنوانســیون های ژنو در مورد 
ایــن افراد مورد حمایت تفاوت چندانی وجود 
ندارد. مثال یک اســیر جنگــی می تواند هم 
از حمایت کنوانســیون ســوم به عنوان یک 
اســیر جنگی برخوردار شود و هم از حمایت 
کنوانســیون های اول و دوم بــه عنوان یک 
غیرنظامــی. پس غیرنظامی به همۀ کســانی 
گفته می شود که در حال جنگ نیستند.)۱۷( 
لذا ما می توانیم بگوییم که »هر شخص مورد 
حمایت دیگر« نســبت »غیرنظامیان« دامنۀ 

گسترده تری دارد.
بنــد 8 قســمت )الــف( دیــوان کیفری 
بین المللــی جــرم گروگان گیــری را به طور 
مطلق آورده اســت. بر خالف ماده 2 اســاس 
نامۀ یوگسالوی که گروگان گیری غیرنظامیان 

را جرم دانسته است.
عناصر این جرم به طور گستردۀ بر اساس 
تعریف ارایه شــده در کنوانسیون بین المللی 
گروگان گیــری ۱9۷9 کــه یــک معاهــدۀ 
بشردوستانه ی بین المللی نمی باشد، به دست 
آمده است. این کنواســیون گروگان گیری را 
در مــاده ۱,۱ چنین تعریــف می کند : »هر 
شــخصی که اقدام بــه توقیف، بازداشــت و 
تهدید به کشــتن، آسیب رســاندن یا ادامۀ 
بازداشت شــخص دیگری )گروگان( می کند، 
به منظور وادار کــردن طرف ثالث که عمدتا 
یک دولت، یک سازمان بین المللی بین الدولی، 
یک شــخص حقیقی یا حقوقی یا یک گروه 
از اشــخاص، جهت انجام دادن یا بازداشــتن 
از انجام هرعملی، به عنوان یک شــرط صریح 

یا ضمنی برای آزاد کــردن گروگان. »دادگاه 
یوگسالوی در پرونده »بلسکی« عنصر معنوی 
خاص برای این جرم در نظر گرفته اســت:« 
مرتکب قصد داشته باشد که یک دولت، یک 
ســازمان بین المللی، یک شــخص حقیقی یا 
حقوقی یا گروهی از اشخاص را وادار به انجام 
دادن کاری یا ممانعت از انجام، به عنوان یک 
شــرط صریح یا ضمنی برای امنیت و آزادی 

چنین شخص یا اشخاصی، بکند«.)۱8(
قســمت ب بند دوم ماده 2 اســاس نامه 
ســایر نقض های فاحش قوانین و عرف های را 
در 26 بنــد بیان می کند. این موارد همگی از 
همان حقوق الهه و ژنو مستخرج شده است. 
در برخی مــوارد اضافاتی نســبت به حقوق 
قبل وجود داشــته اســت و دامنۀ این جرایم 
را گســترده تر کرده است. در زیر این موارد را 

بررسی می کنیم.
بند ۳ قســمت ب مــاده 8 دیوان کیفری 
بین المللی، یک جرم جدیــد را بیان می کند 
:« هدایــت عمدی حمالت بــر ضد کارکنان، 
تاسیسات، مواد، واحدها یا وسایل نقلیه ای که 
در کمک رسانی بشردوستانه یا مأموریت های 
پاســداری صلح مطابق منشــور ملل متحد 
به کار گرفته می شــوند؛ مادام کــه آن ها از 
حمایتــی برخوردارند که بــه غیرنظامیان یا 
اهداف غیرنظامی به موجب حقوق بین الملل 
مخاصمات مســلحانه داده شــده است«. این 
جــرم در کنفرانس رم در پاســخ به تقاضای 
گستردۀ هیأت های نمایندگی برای گنجاندن 
»جرایم علیه کارکنان ســازمان ملل متحد« 
بــه عنوان یک جــرم بین المللــی جدید، در 

 این کنواسیون گروگان گیری 
را در ماده 1.1 چنین تعریف 

می کند : »هر شخصی که 
اقدام به توقیف، بازداشت 
و تهدید به کشنت، آسیب 

رساندن یا ادامۀ بازداشت 
شخص دیگری )گروگان( 

می کند، به منظور وادار کردن 
طرف ثالث که عمدتا یک 

دولت، یک سازمان بین املللی 
بین الدولی، یک شخص حقیقی 
یا حقوقی یا یک گروه از 
اشخاص، جهت انجام دادن یا 
بازداشنت از انجام هرعملی، 
به عنوان یک رشط رصیح 
یا ضمنی برای آزاد کردن 
گروگان.
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صالحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته 
اســت. معنای کلمــۀ حمله در ایــن ماده را 
می توان با مراجعه به بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون 
۱994 در مورد امنیت ســازمان ملل متحد و 
سازمان های وابســته که هر گونه حمالت بر 
ضد ملل متحد و کارکنان وابســته، تجهیزات 
و اماکن آن ها را ممنوع می سازد، تبیین کرد.

بند 5 قســمت )ب( بند دوم ماده 8 مقرر 
می دارد: »بمباران یا حمله به شهرها، روستاها، 
اماکن مسکونی یا ساختمان هایی که بی دفاع 
بوده و اهداف نظامی به شــمار نمی روند با هر 
وسیلۀ که باشــد«. این جرم مستقیما از ماده 
25 مقررات ۱9۰۷ الهه گرفته شــده است. 
عبارت »و اهداف نظامی به شــمار نمی رود« 

اضافه شده است.
بنــد 8 قســمت )ب( بنــد دوم ماده 8 
مقرر می دارد: »اقدام دولت اشــغالگر به طور 
مستقیم یا غیرمســتقیم برای انتقال بخشی 
از جمعیــت غیر نظامی اش به ســرزمینی که 
اشــغال می کند، یا اخراج یا انتقــال تمام یا 
بخش هایی از جمعیت ســرزمین اشغالی در 
داخــل یا به خارج این ســرزمین«. این جرم 
از ماده 49 کنوانســیون چهــارم ژنو و بند 4 
ماده 85 پروتکل الحاقی اول مســتخرج شده 
است. با این تفاوت که در این اساس نامه لغات 
»مستقیم و غیر مسقیم« را اضافه کرده است. 
این به دنبال تــالش دولت های عربی صورت 
گرفت تا تأکید کنند یک دولت اشــغالگر نه 
تنهــا زمانی که عمدا به ســازماندهی انتقال 
جمعیت خود به ســرزمین اشغال شده اقدام 
می کند، بلکه زمانی هم که هیچ اقدام مؤثری 

بــرای جلوگیری از بازداشــتن جمعیت خود 
از چنیــن انتقالی به عمل نمی آورد، مســؤل 

شناخته می شود.
بند 22 قسمت )ب( بند دوم ماده 8 مقرر 
مــی دارد :« ارتکاب تجاوز بــه عنف، بردگی 
جنسی، فاحشــگی اجباری، حاملگی اجباری 
آن چنــان که در قســمت 6 بنــد 2 ماده ۷ 
اســاس نامه دیوان کیفری بین المللی تعریف 
شــده است، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل 
دیگری از خشــونت جنسی که نقض فاحش 
کنوانسیون های ژنو به شمار می رود«. از میان 
جرایم بیان شــده در این بند، تجاوز به عنف 
و فاحشــگی اجباری، در ماده 2۷ کنوانسیون 
چهــارم ژنو )حمایت از اشــخاص غیرنظامی 
در زمان جنگ( و مــاده ۷6 پروتکل الحاقی 
اول، جرم انگاری شــده است. چنان چه قبال 
هم بیان کردیم در دادگاه کیفری بین المللی 
روآنــدا در پرونــده« آکا یه ســو« و دادگاه 
کیفــری بین المللــی یوگســالوی در پرونده 
»کوناراک«، متهمان بــه جرم تجاوز محکوم 
شدند. ولی سایر موارد در کنوانسیون های ژنو 

و پروتکل های الحاقی بیان نشده است.
جرایم بیان شده در این بند، همگی برای 
اولین بار در ماده ۷ اساس نامه دیوان کیفری 
بین المللــی به عنــوان جرایم علیه بشــریت 
شناخته شده است. به جز جرم تجاوز) که در 
قانون شماره ۱۰ متفقین و اساس نامه دادگاه 
یوگســالوی به عنوان جرم علیه بشریت، در 
اساســنامه دادگاه روآندا به عنوان جرم علیه 
بشریت و جرم جنگی و در کنوانسیون چهارم 
ژنــو و پروتکل الحاقی شــماره دوم به عنوان 
اعمــال ممنوعه برای حمایــت از زنان  )22( 
و جرم فاحشگی اجباری ) که در کنوانسیون 
چهــارم ژنو و پروتکل الحاقــی دوم به عنوان 
اعمال ممنوعــه برای حمایــت از زنان و در 
اســاس نامه دادگاه روآندا به عنوان جرم علیه 
بشــریت و جرم جنگی( جرم انگاری شده اند، 
بقیه بــرای اولین بار در ماده ۷ اســاس نامه 
دیوان کیفری بین المللی به عنوان جرایم علیه 
بشریت و در ماده 8 این اساس نامه به عنوان 

جرایم جنگی شناخته شدند.
بند 26 قســمت ب ماده 8 اســاس نامه 
دیــوان کیفــری بین المللی مقــرر می دارد : 
»بســیج اجباری یا داوطلبانۀ کــودکان زیر 
پانزده سال در نیروهای مسلح ملی یا استفاده 
از آن ها برای شــرکت فعال در مخاصمات«. 
بند 2 ماده ۷۷ پروتکل الحاقی اول، »طرفین 
متعاهد را که طرف مخاصمه هم می باشــند، 
ملــزم می کند که همۀ اقدامــات ممکن را به 
منظور این که کودکان کمتر از پانزده ســال 
در مخاصمات مشــارکت مستقیم ننمایند، به 
کار گیرنــد؛ و به ویژه از به کارگیری آن ها در 

نیروهای مســلح خود خــودداری کنند و...«. 
مفاد این بند در بندهای 2 و ۳ کنوانســیون 
حقوق کودک ۱989 آمده است.)2۳( در بند 
)ج( قسمت سوم ماده 4 پروتکل الحاقی دوم 
هم مقرر شده است که: »کودکانی که به سن 
پانزده ســال نرسیده اند، نه در نیروها و گروه-

های مســلح به کار گرفته می شــوند و نه به 
آن ها اجازه شرکت در مخاصمات داده خواهد 
شد«. این جرم در بند ۷ قسمت)ه( ماده 8 در 
مخاصمات مســلحانه غیربین المللی هم آمده 
است. رأی مورخ ۱4 مارس 2۰۱2 در پرونده 
»توماس لوبانگو« که نخستین رأی صادره از 
دیوان کیفری بین المللی بود، بر مبنای همین 

بند صادر شده است.
دیوان در قضیه »لوبانگا« بیان می کند که 
استفاده از واژۀ »یا« بین سه اصطالح »بسیج 
اجباری«، »بســیج داوطلبانه« و »استفاده از 
کودکان برای شــرکت فعال در مخاصمات » 
نشــان می دهد که این ها ســه جرم جداگانه 
هستند. بسیج اجباری و داوطلبانه ، متفاوت از 
استفاده از کودکان است. استفاده از کودکان 
ممکن است برای انجام دادن وظایف متعددی 
در مخاصمه باشد و نه صرفا جنگیدن. دیوان 
هم چنین این دفاع را که عمل بسیج داوطلبانۀ 
کودکان به طور یک پارچه عبارت اســت از : 
»اســتفاده از کودک در حیــن یک مخاصمه 
مســلحانه برای هدف شــرکت دادن آن ها به 
طور فعال در مخاصمه«، رد می کند به عبارتی 
دفاع این قصد را داشته که همه ی این اعمال 
را، بــه عنوان عناصر مختلف یک جرم معرفی 
کند. در حالی که به نظر دیوان هر کدام از این 

اعمال، یک جرم جداگانه است.
باید توجه داشــت که ممنوعیت استفاده 
از کودکان زیر پانزده سال در پروتکل الحاقی 
شــماره اول )بنــد 2 مــاده ۷۷( بــا عبارت 
»مشارکت مستقیم« آمده است.در حالی که 
در پروتکل الحاقی شماره دوم )بند ج قسمت 
۳ ماده 4( اصطالح مشارکت به طور مطلق و 
بدون قید مستقیم آمده است. در این پرونده 
»لوبانــگا« در دیوان، جرایــم در زمینۀ یک 
مخاصمه مســلحانه داخلی مطرح بوده است. 
لذا دیوان عالوه بر اســاس نامــه، به پروتکل 
الحاقی دوم هم )به عنوان بخشــی از حقوق 

ژنو( توجه داشته است.
در این خصــوص، دادگاه بیــان می دارد 
که اســتفاده از عبارت »مشــارکت فعال در 
مخاصمات« که در مقابل عبارت »مشــارکت 
مســتقیم« که در پروتکل الحاقی شماره اول 
آمده اســت، قرار می گیرد، بــرای ارایه یک 
تفســیر گســترده از فعالیت ها و نقش هایی 
اســت که از طریق آن ها، جرم »اســتفاده از 
کودکان زیر پانزده ســال برای شرکت فعال 

بند 26 قسمت ب ماده 8 اساس 
نامه دیوان کیفری بین املللی 

مقرر می دارد : »بسیج اجباری 
یا داوطلبانۀ کودکان زیر پانزده 

سال در نیروهای مسلح ملی 
یا استفاده از آن ها برای رشکت 

فعال در مخاصامت«. بند 2 
ماده 77 پروتکل الحاقی اول، 
»طرفین متعاهد را که طرف 

مخاصمه هم می باشند، 
ملزم می کند که همۀ اقدامات 
ممکن را به منظور این که 
کودکان کمرت از پانزده سال در 
مخاصامت مشارکت مستقیم 
ننامیند، به کار گیرند؛ و به 
ویژه از به کارگیری آن ها در 
نیروهای مسلح خود خودداری 
کنند و...«
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در مخاصمات« محقق می شــود، می باشد. با 
پذیرفتن این تفســیر، بند )ج( قسمت ۳ ماده 
4 پروتکل الحاقی شــماره دوم شــامل کلمه 

»مستقیم« نمی شود.
در مــورد کودکانی که ممکن اســت یک 
نقش غیر مستقیم در مخاصمه داشته باشند، 
الزم اســت تعیین شــود که آیا خدمتی که 
کــودک ارایه می دهــد، او را در معرض خطر 
بالقوه قرار می دهد یا خیر. دادگاه بیان می دارد 
که گســترۀ خطر بالقو ۀ که یک کودک با آن 
برخورد می کند، غالبا به ماهیت دقیق نقشی 
که به او داده شــده است، ربطی ندارد.کسانی 
که به طور فعال در مخاصمات شرکت دارند، 
یک طیف گسترده از افراد را شامل می شوند؛ 
از آن هایــی کــه در خــط مقدم می باشــند 
)آن هایی که مشــارکت مستقیم دارند( تا آن 
دختر ها و پسر هایی که درگیر هزاران فعالیت 
می باشــند که مبارزان را حمایــت می کند. 
همۀ این فعالیت ها چه مشــارکت مســتقیم 
باشد و چه غیر مستقیم، یک ویژگی مشترک 
دارد: »کودک مورد نظــر، حداقل در معرض 
یک خطر بالقوه اســت«. عامــل اصلی برای 
تصمیم گیری در مورد این کــه آیا یک نقش 
غیر مســتقیم می تواند به عنوان یک شرکت 
فعــال در مخاصمــات در نظر گرفته شــود، 
این اســت که آیا عملی کــه او برای حمایت 
از مبــارزان انجام می دهد، او را به عنوان یک 
هدف بالقــوه در معرض یک خطر واقعی قرار 

می دهد یا خیر.
در مــورد این که آیا خشــونت جنســی 
علیه کودکان می تواند در تعبیر »اســتفاده از 
کــودکان« قرار بگیرد، اکثریــت نظر مخالف 
دادنــد. قاضی »اودیو بنیتو« در نظر مخالف و 
جداگانه خود بیان داشت که خشونت جنسی 
می تواند تحت عنوان »استفاده از کودکان« در 
مخاصمات در نظر گرفته شود. بعالوه او بیان 
کرد که عبارت نیرو های مسلح ملی در بند 26 
قســمت )ب( ماده 8 اساس نامه آورده شده، 
نباید به طور مضیق تفســیر شود؛ به گونه ای 

که گروه های شبه نظامی را مستثنی کند.
سایر جرایم جنگی بیان شده در بندهای 
)ج(، )د( و )ه( جرایمی هستند که در قوانین 
و عرف هــای جنگی آمده انــد و برخی هم با 
موارد بیان شــده در بند)ب( مشــترک است 
بــا این تفاوت کــه در مخاصمات مســلحانه 

غیربین المللی مورد نظر است.

و  شکل گیری  بر  بشــر  حقوق  تأثیر 
توسعه ی مفهوم جرم جنگی:

حقوق بشــر و بشردوســتانه در توســعۀ 
یکدیگر تأثیر متقابل داشــته اند. از یکســو 
بخشــی از حقوق بشــر در پی جنگ و قواعد 

حقــوق بشردوســتانه و به طور مشــخص تر 
تجارب جنگ جهانی دوم و به ویژه محاکمات 
نورنبرگ توسعه یافت. از سوی دیگر اعالمیه 
جهانی حقوق بشــر که در نتیجه محاکمات 
نورنبرگ طراحی و تدویــن گردید، تأثیراتی 
بر حقــوق بشردوســتانه به ویــژه از طریق 
پذیرش کنوانســیون های ژنو برجا گذاشــت.
)29(  ایــن تأثیر به ویژه با اســناد مؤخری 
بیشــتر  الحاقی ۱9۷۷،  پروتکل هــای  چون 
نمایان شــد.)۳۰( جرایم جنگی هم بی گمان 
از این تأثیرگذاری به دور نمانده اند. به عنوان 
مثال یکی از اصول مسلم در نظام بین المللی 
حقوق بشــر، اصل عدم تبعیض است .حقوق 
بشردوســتانه تنهــا از افــراد خاصی حمایت 
می کند. امــا این نکته قابل توجه اســت که 
حمایت از اســیران و غیرنظامیان )که بخش 
عمدۀ از حقوق ژنو را تشــکیل می دهد( رفتار 
تبعیض آمیز بر نمی تابد. بخشی از پروتکل های 
الحاقی ۱9۷۷ شــباهت و قرابت بیش تری با 
حقوق بشر را نشــان می دهد. به عنوان مثال 
ماده ۷5 پروتکل اول، شباهت بسیاری با ماده 
۱4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
دارد. هــم چنین جرایم جنســی که در ماده 
8 اســاس نامه دیوان کیفری بین المللی جرم 
انگاری شــده، یا »بســیج اجباری«، »بسیج 
داوطلبانــه« و »اســتفاده از کــودکان برای 
شــرکت فعال در مخاصمات« که تحت ســه 
جــرم جداگانه شناســایی و در نتیجه ســه 
مجازات برای مجرم در نظر گرفته می شــود، 
نتیجه پیشــرفت حقوق زنــان و کودکان به 
عنوان بخشــی از حقوق بشــر می باشــد؛ در 
راستای این پیشــرفت توجه به این دو گروه 
که در معرض آسیب پذیری بیشتری هستند، 
بیشــتر شــده اســت. بنابراین این انتظار را 
می توان داشــت که هم زمان با توسعه حقوق 
بشر، از طریق جرم انگاری رفتار ها و اقداماتی 
که مغایر با حقوق انســان ها می باشد، گسترۀ 

جرایم جنگی را هم افزایش یابد.

نتیجه گیری:
بــا بررســی اســاس نامه های دادگاه های 
مذکور، کیفرخواســت ها و احــکام صادره از 
آن هــا، مالحظــه می کنیم کــه: دادگاه های 
نورنبــرگ و توکیــو، عمدتا بــه صورت کلی 
عناوینــی را به عنــوان جرایــم جنگی بیان 
کرده اســت. در مورد جرایم علیه اشــخاص 
عناوینی چون قتل، رفتار غیرانســانی، تبعید، 
کار اجباری و گروگان گیری بیان شــده است. 
اما این جرایم به گونۀ بسط داده نشده اند که 
همــۀ حالت هایی را که احتمــال وقوع آن ها 
وجود دارد، در برگیرد. جرایم علیه اموال هم 
بدون تفکیک میان اموال نظامی و غیرنظامی 

ذکر شده اند. ضمن اینکه باید توجه داشت که 
این دادگاه ها برای محکوم کردن جنایتکاران 
دول مغلــوب جنگ)آلمان و ژاپن( تشــکیل 
شدند؛ در حالی جرایم دیگری هم توسط دول 
غالب ارتکاب یافت، بدون اینکه شناســایی و 
محکوم شــوند. در دادگاه کیفری بین المللی 
برای یوگسالوی سابق، مصادیق گسترده تر و 
دقیق تر می شود. چنانچه جرایمی چون رعایت 
نکردن حق افراد برای دسترســی به محاکمه 
عادالنه، آزمایشات بیولوژیکی و انواع مختلف 
مجازات-های بدنی در این دادگاه شناســایی 
شــد. در خصوص اموال و اماکن هم، تفکیک 
بین اموال نظامی و غیرنظامی صورت گرفت. 
در دادگاه روآنــدا، علی الخصوص جرایم علیه 
اشخاص گســترده می شود. چنانچه در بند 5 
ماده 4، برای اولین بار انواعی از جرایم جنسی 
را بیــان می کند و در بند 4 این ماده اقدامات 
تروریســتی را. اســاس نامه دیــوان کیفری 
بین المللــی، جامعیت تدوین جرایم جنگی را 
نشان می دهد. ماده 8 اساس نامه این دیوان در 
ســه بند جرایم جنگی را به طور مفصل بیان 
کرده است. در برخی موارد با برداشتن قیدی 
)مثــل آوردن »گروگان گیری« به طور مطلق 
به عنوان یک جرم جنگی( و در برخی موارد با 
افزودن قیدی، دامنه جرایم جنگی را افزایش 
داده است. در مواردی هم عناوین جدیدی را 

به عنوان جرایم جنگی بیان کرده است.
همان طور که بیان شد، در اساس نامه های 
دادگاه های یوگسالوی، روآندا و دیوان کیفری 
بین المللی صراحتا جرایــم جنگی را محدود 
به موارد بیان شــده در اســاس نامه ندانسته 
است. این ســیر تحول مصادیق جرم جنگی 
بیانگر همین مقرره می باشــد. هدف از وضع 
و تدویــن مقرراتــی که اعمالــی را به عنوان 
جرایم جنگی و قابل مجازات معرفی می کند، 
حفاظت از حقوق و کرامت انسان ها می باشد. 
حقوق و کرامت انســان ها به مرور زمان بیش 
از پیش مورد توجه و احتــرام قرار می گیرد. 
چنان چه ســیر تحول اســناد حقوق بشری 
ایــن واقعیت را نشــان می دهد. پس می توان 
گفت علی رغم اصولی چون تفســیر مضیق از 
قوانین جزایی، حفاظت از حقوق انسان ها که 
هدف اصلی قوانین است، مستلزم وضع چنین 
مقرره ای است تا اعمالی که ممکن در آینده 
در مخاصمات مســلحانه داخلی و بین المللی 

ارتکاب یابند، بدون مجازات باقی نمانند.
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مصوبه کابینه ج.ا. ا. 
در مورد طرح ضمیمه شماره )1( 

قانون منع شکنجه
شماره )9( 

تاریخ: 1396/6/8

به تأســی از حکم ماده هفتاد و نهم قانون 
اساســی افغانســتان، طرح ضمیمه شماره )۱( 
قانون منع شکنجه به داخل )۱۱( ماده در جلسه 

مورخ ۱۳96/6/8 کابینه ج.ا.ا. تصویب گردید. 
محمداشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

قانون منع شکنجه
تعریف شکنجه

ماده اول:
شــکنجه عملی اســت که توسط موظف 
خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر، 
موافقه یا به اثر سکوت یا رضایت وی ارتکاب یابد 
و باعث درد یا تعذیب جســمی یا روانی شدید 
مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر گردد، به 

مقاصد زیر:
- علیه خودش اعتراف نماید.

- شخص در مورد مظنون، متهم، محکوم یا 
شخص دیگر اطالعات ارایه نماید.

- از بابــت عملی که وی یا شــخص دیگر 
مرتکب آن گردیده، او را تعذیب نماید.

- شخص را به منظور اجراء یا امتناع از عمل، 

ارعاب یا اکراه نماید.
- علیه شــخص مرتکب رفتاری گردد که 

مبتنی بر تبعیض باشد.
حق دسترسی به جبران خساره 

ماده دوم:
)۱( متضرر شکنجه مستحق جبران خساره 

از طرف دولت می باشد.
)2( جبران خســاره به مفهوم فقره )۱( این 

ماده، شامل موارد ذیل می باشد:
۱- ضمــان منافع متضرر و اقــارب وی به 
بازگرداندن ملکیت های مصادره شده،  شــمول 
اعاده حقوق تقاعــد و اعاده وظیفه، مگر این که 
محکمــه وی را مطابق احکام قانــون، به طرد 

مسلک یا وظیفه محکوم نموده باشد.
2- التیام مبنی بر فراهم نمودن زمینه تأمین 

خدمات طبی، روانی، حقوقی و اجتماعی.
۳- ضمانــت مبنی بر عدم تکــرار، تعدیل 
قوانین و پالیســی ها، اصالح نهادها و برگزاری 
برنامه های آگاهی دهی و آموزشــی در رابطه به 

ترویج روحیه جلوگیری از شکنجه.
4- پرداخت جبران خســاره اعم از خساره 
ناشی از ضرر جســمی یا روانی، فرصت های از 

دست رفته به شمول کار، تحصیل و سایر منافع، 
زیــان مالی و زیان در عواید و مصارف مورد نیاز 
برای مساعدت های حقوقی، مادی، طبی، روانی 

و اجتماعی.
مراجع درخواست جبران خساره 

ماده سوم:
متضرر می تواند دعوای جبران خساره را به 
محکمه محل ارتکاب جرم شــکنجه، محکمه 
محــل کار مرتکب یا محکمه ابتدائیه شــهری 
محل ارتکاب یا محکمه ابتدائیه شــهری کابل 

اقامه نماید.
رســیدگی به دعــوای جبران خســاره در 

قضایای جزایی تحت دوران  
ماده چهارم:

)۱( متضرر می تواند، دعوای جبران خساره 
را مطابق احکام قانون در محکمه اقامه نماید.

)2( در صورت محکومتی مرتکب، محکمه 
ذیصالح حکم مبنی بر فراهــم نمودن جبران 

خساره را از بودجه دولت صادر می نماید.
)۳( هرگاه به اثر رسیدگی قضیه در محکمه 
ثابت گردد که مرتکب مســئول اســت، در آن 
صــورت آن چه کــه از بودجه دولــت به حیث 
جبران خساره برای متضرر پرداخت شده است 
از محکوم علیه اخذ و به خزانه دولت یا صندوق 

مشخص تحویل می گردد.
)4( هــرگاه چنــد نفر محکوم بــه ارتکاب 
شکنجه شــوند، همه مرتکبین طور مساویانه 
مســئول باز پرداخــت وجه جبران خســاره 
می باشند که دولت به متضرر پرداخته است مگر 
این که محکمه سهم هر یک از مرتکبین را تعیین 

کرده باشد. 
رســیدگی به دعــوای جبران خســاره در 

محکمه مدنی 
ماده پنجم:

)۱( متضرر می تواند دعوای جبران خســاره 
ناشی از شکنجه را در محکمه مربوط مطابق به 

احکام قانون اقامه نماید.
)2( محکمه ذیصالح پرداخت جبران خساره 

را برای متضرر از بودجه دولت حکم می نماید.
)۳( محکمه مدنی نمی تواند رســیدگی به 
دعوی جبران خساره را به نسبت عدم شناسایی 
یا تعقیب عدلی مرتکب، تعویق تحقیق یا صدور 
قرار عدم لزوم اقامه دعوی جزایی توسط محکمه 

جزایی، متوقف سازد.
وفات متضرر شکنجه 

ماده ششم:
هرگاه متضرر در جریــان دعوای جزایی یا 
قبل یا بعد از آن وفات نماید، اقارب وی می توانند 
دعوای جبران خســاره را در محکمه ذیصالح 

ادامه داده یا اقامه نمایند.

ادامه در صفحه ۳8
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کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات 
خشن، غیرانساني یا تحقیرکننده 

مصوبه ۱۰ دسامبر ۱984/ قطعنامه شماره 
۳9/46 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

قدرت اجرایي کنوانسیون، 26 ژوئن ۱98۷ 

کشــورهاي طرف این کنوانســیون 
)میثاق( 

- بــا توجه بــه اصول مندرج در منشــور 
سازمان ملل متحد که شناسایي حیثیت ذاتي 
و حقــوق برابر و غیر قابل انتقــال تمام اعضاء 
خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح 

در جهان اعالم داشته است. 
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شــأن 

و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است. 
- با توجه به تعهدات دولت هاي امضا کننده 
منشور، بهویژه ماده 55 آن که اعتالي رعایت 
و حرمت حقوق بشــر و آزادي هاي اساسي را 

متذکر مي شود. 
- بــا در نظر گرفتــن ماده پنجــم اعالمیه 
جهاني حقوق بشــر و ماده هفتم کنوانسیون 
بین المللي حقوق مدني و سیاســي که مقرر 
داشته اســت: هیچ کس را نمي توان مورد آزار 
و شــکنجه و یا مجــازات و رفتارهاي ظالمانه 
و غیر انســاني قرار داد که سلب کننده حقوق 

مدني و اجتماعي فرد است. 
- بــا توجه به اعالمیــه مجمع عمومي 9 
دســامبر ۱9۷5 مبني بر حمایت انسآن هایي 
که مورد شــکنجه و اعمال ظالمانه غیر انساني 
و رفتارهایــي که باعث ســلب حقوق مدني و 

اجتماعي آن ها مي شود. 
- با آرزو و تالش و تأثیر گذاري بیشتر علیه 
شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انساني و 
مجازات و رفتارهایي که حقوق انسآن ها را در 

سراسر جهان به مخاطره مي اندازد. 
ما امضا کنندگان این کنوانســیون، اصول 

زیر را مي پذیریم: 

قسمت اول 
ماده اول 

۱- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین 
تعریف مي گردد: هر عمل عمدي که بر اثر آن 
درد یا رنج شدید جسمي یا روحي علیه فردي 
به منظور کســب اطالعات یــا گرفتن اقرار از 
او و یا شخص ســوم اعمال مي شود، شکنجه 
نــام دارد. )همچنین( مجازات فردي به عنوان 
عملي که او یا شخص سوم انجام داده است و 
یا احتمال مي رود کــه انجام دهد، با تهدید و 
اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامي 
که وارد شــدن این درد و رنج و یا به تحریک 

و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مأمور 
دولتي و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد، 
شکنجه تلقي مي شود. درد و رنجي که به طور 
ذاتي یا بــه طور تبعي الزم مجــازات قانوني 

است، شامل )این کنوانسیون( نمي شود. 
2- ایــن مــاده خللی نســبت به اســناد 
بین المللــی و یــا )مصوبــات( قوانین داخلي 
کشور ها که مفهوم وســیع تري براي شکنجه 
در نظر گرفته اند، وارد نمي کند. باید بر اساس 
همان مفهوم وسیعي که آن سند بین المللي و 
یا قانون داخلي در نظر گرفته است، عمل کرد. 

ماده دوم 
۱- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف 
اســت اقدامات الزم و مؤثر قانونــي اجرایي، 
قضایــي و دیگر امکانــات را جهت ممانعت از 
اعمال شــکنجه در قلمــرو حکومتي خود، به 

عمل آورد. 
2- هیچ وضعیت استثنایي کشوری، مانند 
جنگ و یا تهدید به جنگ، بي ثباتي سیاســي 
داخلي و یــا هر گونه وضعیت اضطراري دیگر، 
مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمي باشد. 
۳- دستور و حکم مقام مافوق )حکومتي( 
و یا مرجع دولتي، نمي تواند توجیه کننده عمل 

شکنجه باشد. 
ماده سوم 

۱- هیچ دولت عضوي فردي را که جانش 
در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد 
را به دولتي که زمینه واقعي )چنین اعمالي را( 

دارد مسترد نخواهد کرد. 
2- به منظور پایــان دادن به ایجاد زمینه 
عمل شکنجه، مراجع شایسته و صالحیت داري 
بایــد در نظر گرفت ) تا بتوان بدین وســیله( 
دولتي که وجود نمونه هاي فاحش و آشــکار و 
عملي شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن 
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مشاهده مي شود را بررسي کنند. 
ماده چهارم 

۱- هــر دولت عضوي مراقــب و مطمئن 
خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین 
جنایي، جرم محسوب گردد و براي کسي که 
مبادرت به انجام شکنجه مي کند و یا کسي که 
در انجام این عمل با او مشــارکت و همکاري 

مي نماید، جرم شناخته شود. 
2- هــر دولت عضوی بــراي این جرایم و 
با در نظر گرفتن نــوع و اهمیت آن ها، کیفري 

مناسب تعیین خواهد کرد. 
ماده پنجم 

۱- هــر دولت عضــوی، اقدامــات الزم و 
ضــروري و اختیارات قانونــي براي جرم هایي 
که راجع به ماده چهارم اســت را ) در دستگاه 

قضایي( خود به قرار زیر انجام خواهد داد: 
الــف: هنگامي که جرمي در قلمرو قضایي 
و یا مــرز دریایي و هوایي شناخته شــده ) آن 

کشور(، انجام گرفته است. 
ب: هنگامي که متهم شــهروند آن کشور 

باشد. 
ج: هنگامي که قرباني )شــکنجه( شهروند 
آن کشور باشد و آن دولت آن را تأیید نماید. 

2- هر دولت عضــوي هم چنین، اقدامات 
الزم را در جهت کســب اختیارات قانوني در 
نظام قضایي خود، بــه عمل خواهد آورد. این 
اقدامات در مواردي اســت کــه جرم هایي در 
قلمرو قضایي آن کشــور صورت گرفته است 
و فرد متهم به کشــور متبوعش تسلیم نشده 
اســت. طبق ماده هشــتم بند اول، متهم به 
دولت هایي که نام شان ذکر شده است، مسترد 

خواهد شد. 
۳- این کنوانســیون از جرایم جنایي که 
در ارتباط با قوانین داخلي اســت مســتثني 

نمي باشد. 
ماده ششم 

۱- هــر دولت عضوي فــرد متهمي را که 
جرمــي مطابق مــاده 4 ) این کنوانســیون( 
مرتکب شده است، بازداشــت خواهد نمود و 
یا اقدامات دیگري جهــت اطمینان از حضور 
متهم بــه عمل خواهد آورد. ) این دولت( براي 
اطمینان از وضعیت متهم، اطالعات موجود و 
قابل اســتفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد 
و ســپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگري 
را مطابق قوانین خود انجــام خواهد داد. این 
بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است 
براي مدتي ادامه داشــته باشد تا روند جرم و 

استرداد مجرم، طي گردد. 
2- دولــت )مذکور( مقدمــات تحقیق و 
رسیدگي )پرونده متهم( را فراهم خواهد کرد. 
۳- فردي که در بازداشــت به سر مي برد، 
حق خواهد داشــت که طبق بند ۱ این ماده، 

دولت  نمایندگي  نزدیک تریــن  بــا  بي درنگ 
متبوعــش تمــاس حاصــل نمایــد. اگر فرد 
بازداشتي تابعیتي نداشته باشد، او حق خواهد 
داشت که با نمایندگي کشوري که او در آنجا 

معموالً اقامت داشته است، تماس گیرد. 
4- هنگامي کــه دولتی فــردي را طبق 
این ماده بازداشــت مي کنــد، مراتب امر را به 
دولت هایي که در ماده 5 بند ۱ به آن ها اشاره 
شــده اســت، بي درنگ اطالع خواهــد داد و 
شرایط و موقعیت بازداشتي فرد متهم را بازگو 

خواهد نمود. 
ماده هفتم 

۱- دولت عضــوي که تحت قلمرو قضایي 
خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب 
جرمي شــده اســت، با در نظر گرفتن ماده 5 
عمل خواهد نمــود. اگر ) آن دولت( فرد متهم 
را به ) دولت متبوعش( مسترد ننماید، مي باید 
پرونــده متهــم را به مراجــع صالحیت دار و 
شایسته به منظور تعقیب قضایي واگذار نماید. 
2- مراجع ) صالحیت دار( مذکور، مانند هر 
جــرم عادي و در یک جریان طبیعي و جدي، 
تحــت قوانین دولتي، نظــر و تصمیم خود را 
خواهنــد گرفت. مدارک قانونــي و معتبر بنا 
بــه ماده 5 بند 2 براي پیگرد و تعقیب قانوني 
و محکومیــت ضروري اســت. این مدارک در 
تطابق با ماده 5 بند ۱ مي بایســت مســتدل 
و محکم باشد، به طوري که تعقیب قضایي را 

قابل اجرا گرداند. 
۳- هــر فردي بــا توجه بــه اقامه دعوي 
جرمي که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت 
گرفته است، مي بایست در تمام مراحل قضایي 

رفتاري مناسب با او تضمین گردد. 
ماده هشتم 

۱- دولت هــاي عضــو جرایــم مربوط به 
ماده چهار که شــامل اســترداد مجرمین به 
کشور متبوع شان اســت و یا هر نوع اخراج و 
اســتردادي که آن ها به وســیله قراردادهاي 

دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد. 
2- اگر دولت عضوي در خواســت استرداد 
)متهمي( را از دولت عضو دیگر که معاهده اي 
را براي اســترداد با این دولــت امضاء نکرده 
اســت، دریافت دارد، این کنوانسیون به مثابه 
معاهده اي قانوني براي اســترداد مجرمین به 

شمار مي رود. 
۳- دولت هاي عضوي که شرط استرداد را 
بنابر معاهده اي نپذیرفته اند، جرایم ) مربوط به 
شــکنجه( را به مثابه جرایم قابل استرداد در 
قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و 
آن را ) جرم شــکنجه( همانند یک جرم قابل 
اســترداد و قانوني از دولت عضوي خواســتار 

مي شوند. 
4- این نــوع جرایم )شــکنجه( با هدف 

اســترداد ضرورت دارد که به وســیله قرارداد 
دوجانبه اي بین کشورهاي عضو، انجام گردد. 
چنان که قرارداد دوجانبه اي بین ) آن ها( امضاء 
شده است، الزم است بنا به ماده 5 بند ۱ و بر 
اساس اختیارات قضایي دولت ها، نه فقط براي 
مکاني که جرم در آن به وقوع پیوســته است، 

باشد، بلکه شامل قلمرو دولت ها نیز گردد. 
ماده نهم 

۱- دولت هــاي عضــو در فراهــم کردن 
امکاناتي که در ارتباط با روند پیگیري جرایم 
و مجرمیني که مشمول ماده چهار مي باشند، 
اقدامــات الزم را به عمــل خواهند آورد و نیز 
یکدیگر را با ارائه شــواهد و اســنادي که در 

اختیار دارند جهت 
پیگیري روند جرایم یاري خواهند رساند. 

2- دولت هــاي عضو، تعهــدات خویش را 
بنا بر بند ۱ این ماده مبني بر مســاعدت هاي 
قضایي متقابل در بین خود عمل خواهند کرد. 

ماده دهم 
۱- هر دولت عضوي با توجه به ممنوعیت 
شــکنجه به مجریان قانون، نیروهاي انتظامي 
)مدني( و نظامي، کارکنان خدمات پزشــکي، 
کارمنــدان و دیگر افرادي که بــه نحوي در 
بازداشت، بازجویي و بازرســي )افراد دخالت 
دارند( و نیز هر رفتاري که موجب دستگیري، 
بازداشــت و زنداني افراد مي شــود، آموزش ها 
و اطالعات الزم را بــه آن ها بدهند و مطمئن 
شــوند که آن ها از ایــن آموزش ها و اطالعات 

برخوردار خواهند شد. 
2- هر دولت عضوي در قوانین و دستورات 
بــه فراخور وظایــف و مســئولیت هاي افراد، 

ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد. 
ماده یازدهم 

هر دولت عضوي موظف است به طور مرتب 
و منظم قواعد و روش هاي مربوط به بازجویي 
)بازپرســي( و ترتیبات راجع به نگهداري افراد 
را ) در بازداشــتگاه ها( انجام دهد. این بازنگري 
و مراقبت شــامل هر نوع دستگیري، زندان و 
در هر قلمــروي که حوزه قضایــي آن دولت 
است با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه 

مي باشد. 
ماده دوازدهم 

هر دولت عضــوي موظف اســت ترتیب 
اطمینان بخشي بدهد تا اگر قراین معقولي بر 
انجام عمل شــکنجه در مــکان و یا در قلمرو 
قضایــي آن دولت وجــود داشــت، مقامات 
صالحیــت دار بي درنــگ و بي طرفانه به آن ها 

رسیدگي نمایند. 

ماده سیزدهم 
هر دولت عضوي موظف است حق شکایت 
فردي را که عنوان مي کند او در قلمرو قضایي 
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آن دولــت مورد شــکنجه قرار گرفته اســت 
را محفــوظ بدارد و شــکایت او را بي درنگ و 
بي طرفانــه بــه مقامات صالحیــت دار جهت 
رســیدگي ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که 
شــکایت کننده و شــاهدان از تهدید هایي که 

نتیجه عمل آن هاست در امان خواهند بود. 
ماده چهاردهم 

۱- هر دولت عضوی موظف است از طریق 
نظام قانوني خود ترتیب اطمینان بخشي بدهد 
که قرباني شــکنجه حق گرفتن خســارت و 
جبران غرامت مناسب )عادالنه( و کافي داشته 
باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قرباني 
شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردي 
بر اثر شــکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل 

بستگان او مي گردد. 
2- هیــچ موردي از اجراي این ماده مبني 
بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد دیگري 
که بنا بر قوانین کشوري غرامت به آن ها تعلق 

مي گیرد، جلوگیري نخواهد کرد. 
ماده پانزدهم 

هر دولت عضوي موظف اســت به نحوي 
اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه 
به هیچ وجه مدرک محســوب نخواهد شــد و 
نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص 
شــکنجه گر و در جهــت پیگــرد او به لحاظ 

ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد. 
ماده شانزدهم 

۱- هر دولت عضوي متعهد اســت که در 
قلمرو قضایي خود اعمال وحشیانه، غیر انساني 
و رفتارهــاي تحقیرکننــده و مجازات هایي را 
که مشمول تعریف شــکنجه و ماده یک این 
کنوانسیون نیســت و این اعمال به تحریک و 
ترغیب و یا با رضایــت و عدم مخالفت مأمور 
دولتــي و یا هر صاحــب مقام دیگــر انجام 
مي گیرد، جلوگیري به  عمل آورد. این تعهدات 
بهویژه، تعهداتي اســت که در مواد ۱۳- ۱2- 
۱۱ و ۱۰ مبنــي بــر تعویــض و جایگزیني 
افرادي که در عمل شــکنجه و یا دیگر اعمال 
وحشیانه غیر انساني و رفتارهاي تحقیرآمیز و 

مجازات هاي خشن آمده است. 
2- مقررات این کنوانســیون نســبت به 
مقررات، اســناد بین المللي و قوانین ملي که 
اعمــال وحشــیانه و غیر انســاني و رفتارهاي 
تحقیرآمیــز که مربوط به اســترداد یا اخراج 
مي باشــد و ممنوع اعالم کرده اند، خللي وارد 

نخواهد کرد. 

قسمت دوم 
ماده هفدهم 

۱- یک کمیته ضد شکنجه تأسیس خواهد 
شــد ) از این پس در این کنوانســیون کمیته 
نامیده مي شــود( و وظایفي که در مواد بعدي 

به آن ها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این 
کمیته از ۱۰ کارشناس عالي رتبه که برخوردار 
از صالحیــت اخالقي و شایســتگي در زمینه 
حقوق بشــر مي باشند، تشــکیل خواهد شد. 
آن ها با صالحیت شــخصي خود انجام وظیفه 
مي نماینــد )نه به عنوان نماینده دولت متبوع 
خویش( همچنین این کارشناســان به وسیله 
دولت هاي عضو و با رعایت تقسیمات عادالنه 
جغرافیایي و نیز همکاري هاي ســودمندانه و 

تجربیات حقوقي آن ها انتخاب خواهند شد. 
2- اعضاء کمیته به وسیله رأي مخفي و از 
فهرست نامزدهایي که دولت هاي عضو تعیین 
کرده اند، انتخاب مي گردند. دولت هاي عضو در 
نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني 
از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان 
بین المللي حقوق مدني و سیاسي و نیز افرادي 
کــه مایل به خدمت در کمیته ضد شــکنجه 

باشند را نامزد نمایند. 
۳- انتخابــات اعضاء کمیته بــا دعوت به 
گردهمایــي دبیر کل ســازمان ملل متحد از 
دولت هاي عضو و در هر دو ســال یکبار انجام 
خواهد گرفت. حــد نصاب در این گردهمایي، 
شــرکت دوســوم کشــورهاي عضو مي باشد. 
افرادي که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان 
حاضر دولت هاي عضو باشند انتخاب خواهند 

شد. 
4- اولین انتخابات نباید بیشــتر از 6 ماه 
پس از الزم االجرا شــدن این کنوانســیون به 
درازا بکشد. براي انتخابات حداقل 4 ماه پیش 
از تاریخ انجام آن، دبیر کل سازمان ملل متحد، 
از دولت هاي عضو، به وسیله نامه دعوت خواهد 
نمود که نامزدهاي خــود را براي عضویت در 
کمیته ظــرف ۳ ماه معرفي کننــد. دبیر کل 
سازمان ملل فهرستي بترتیب حروف الفباء از 
افرادي که نامزد شده اند با ذکر کشورهایي که 
آنان را معرفــي کرده اند، تهیه و به دولت هاي 

عضو ارسال خواهد داشت. 
5- اعضاء کمیته براي مدت 4 سال انتخاب 
مي شوند و در صورتي که مجدداً نامزد شوند، 
تجدید انتخاب آن هــا مجاز خواهد بود. لیکن 
مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین 
انتخابات در پایان 2 سال منقضي مي شود. نام 
این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید 
قرعه و به وســیله رئیس جلسه مذکور، بنا بر 

بند ۳ این ماده معین مي گردد. 
6- اگر عضوي از اعضاء کمیته فوت کند و 
یا اســتعفا دهد و یا به هر دلیل دیگري نتواند 
انجام وظیفه کنــد، دولت عضوي که این فرد 
را نامزد کرده بود، شــخص کارشناس دیگري 
که تبعه آن کشور باشــد را جهت جایگزیني 
و خدمــت تعیین مي کند و تصویــب او را با 
اکثریــت آراء از دولت هــاي عضو خواســتار 

مي گــردد. دولت هــاي عضو تصویــب )عضو 
جدید( را مورد بررســي قرار خواهند داد، اگر 
نصف یا بیشتر آن ها رأي منفي به این تصویب 
دهند، مراتب امر به اطالع دبیر کل ســازمان 
ملل خواهد رســید تا در خــالل 6 هفته فرد 

دیگري معرفي و تعیین گردد. 
۷- دولت هاي عضو، مسئولیت هزینه هاي 
اعضاء کمیته را در هنگام انجام وظیفه متقبل 

خواهند شد. 
) اصالحیه - به تصمیم عمومي 4۷/۱۱۱، 
۱6 دسامبر ۱992 شرایط تصویب رجوع شود( 

ماده هیجدهم 
۱- کمیته، هیات رئیسه خود را براي مدت 
2 ســال انتخاب خواهد کرد، آن ها مي توانند 

مجدداً انتخاب شوند. 
2- کمیتــه آیین نامه داخلــي اش را خود 
تنظیم مي کنــد. مقررات این آیین نامه به قرار 

زیر خواهد بود: 
الف- حد نصاب رســمیت جلسات حضور 

6 عضو است. 
ب- تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء 

حاضر اتخاذ مي گردد. 
۳- دبیر کل سازمان ملل متحد، کارمندان 
و امکانــات الزم و مــورد احتیــاج را جهــت 
اجراي موثر وظایفي که کمیته به موجب این 
کنوانســیون به عهده دارد، در اختیار کمیته 

خواهد گذاشت. 
4- دبیر کل ســازمان ملل متحد اعضاي 
کمیته را براي تشکیل نخستین جلسه دعوت 
مي کند. پس از آن، کمیتــه در اوقاتي که در 
آیین نامه داخلي آن پیش بیني شــده اســت، 

تشکیل جلسه خواهد داد. 
5- دولت هاي عضو مســئولیت ) پرداخت( 
هزینه هایي که در ارتبــاط با گردهمایي هاي 
دولت هــاي عضو کمیتــه و هزینه هایي که به 
وســیله ســازمان ملل در این مورد پرداخت 
مي شود، مانند هزینه کارمندان و تهیه امکانات 

بنا بر بند 
۳ این ماده را به عهده خواهند داشت. 

) اصالحیــه - به تصمیــم مجمع عمومي 
4۷/۱۱۱، ۱6 دسامبر ۱992، شرایط تصویب 

رجوع شود( 
ماده نوزدهم 

۱- دولت هــاي عضــو بــه واســطه دبیر 
کل ســازمان ملــل، اقداماتي کــه در جهت 
اجراي تعهدات شــان طبق این کنوانســیون 
انجام داده اند را به کمیتــه تقدیم مي نمایند. 
) نخســتین گزارش( یکسال پس از الزم االجرا 
شــدن کنوانســیون براي دولت عضو باید به 
کمیته ارائه گردد و از آن پس دولت هاي عضو 
گزارش هــای تکمیلي و اقدامــات جدید خود 
در ایــن زمینه را هر چهار ســال یکبار تقدیم 



ماهنامه حقوق بشر
سال پانزدهم

شماره یازدهم
دلو 1396

مي دارند. 
2- دبیر کل سازمان ملل این گزارش ها را 

به دولت هاي عضو ارسال خواهد داشت. 
۳- هر گزارشــي مورد بررسي و رسیدگي 
کمیته قرار خواهــد گرفت و کمیته نظرات و 
پیشنهادهای عمومي خود را نسبت به گزارش 
به دولت هاي مربوط اعالم مي دارد. دولت عضو 
مزبور مي تواند پاســخ ها و نظــرات خود را به 

کمیته اعالم نماید. 
4- کمیتــه بنا بــر صالحدید خود ممکن 
اســت نظرات و پیشنهادهایي که در ارتباط با 
بنــد ۳ این ماده و مربوط به دولت عضو مزبور 
اســت و مالحظات خود و نظر دولت ها را در 
گزارش ســاالنه خود و بر طبــق ماده 24 به 

مجمع عمومي ارائه دهد. 
اگــر دولت عضــو مزبور در خواســت یک 
رونوشــت از این گــزارش را نمایــد، کمیته 
طبق بند ۱ این ماده این درخواست را اجابت 

مي نماید. 
ماده بیستم 

۱- اگــر کمیتــه اطالعات موثــق و قابل 
اعتمادي دریافت نماید که بهوضوح نشان دهد 
در قلمرو یکي از دولت هاي عضو به طور منظم 
شــکنجه وجود دارد، کمیته دولت مربوط را 
دعوت مي کند که براي رسیدگي و بررسي این 
موضوع همکاري نماید و در پایان نظرات خود 
را با توجه بر اطالعات مزبور، ارائه خواهد داد. 
2- با توجــه به نظراتي کــه دولت عضو 
ممکن است به کمیته ارائه دهد و نیز اطالعات 
قابل استناد دیگر که کمیته را به معتبر بودن 
این اطالعات متقاعد کرده است، کمیته ممکن 
است یک یا چند عضو خود را براي رسیدگي و 
تحقیق به طور محرمانه مأمور کند تا بي درنگ 

گزارشي براي کمیته تهیه نمایند. 
۳- بــا انجام این تحقیقــات، بنا بر بند 2 
این ماده، کمیته از دولت عضو مربوط خواهد 
خواســت که در این مورد همــکاري نماید. با 
توجه به تحقیقات انجام شده و توافق با دولت 
عضو ذیربط، بازدید ) و مســافرت( از قلمرو آن 

دولت به  عمل خواهد آمد. 
4- کمیته بعد از رســیدگي و تشــخیص 
نظــرات عضو و یا اعضاء و بــا توجه به بند 2 
این ماده، نظرات و تشــخیص آن ها را همراه 
با پیشنهادها و ارزیابي خود و با در نظر  گرفتن 
موقعیت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد 

کرد. 
5- تمام مراحل ) تحقیق و بررســي( که از 
طــرف کمیته انجام مي گیرد، بنابر بند ۱ تا 4 
این ماده، محرمانه خواهــد بود. همچنین در 
تمام مراحل تحقیق و رســیدگي، دولت عضو 
ذیربط به همکاري خواســته مي شود. پس از 
تکمیــل روند تحقیقات و بــا توجه به بند 2، 

کمیته با مشــورت دولت عضو مربوط، ممکن 
اســت تصمیم بگیرد که خالصــه اي از نتایج 
تحقیقات را با توجه بــه ماده 24، در گزارش 
ساالنه خود ) به مجمع عمومي( منعکس نماید. 

ماده بیست و یکم 
۱- هر دولــت عضو این کنوانســیون، به 
موجــب این مــاده هر زمان اعــالم نماید که 
صالحیت کمیته را براي دریافت و رســیدگي 
به شــکایات دایر بر ادعاي هر دولت عضو که 
دولــت عضو دیگر کنوانســیون تعهدات خود 
را طبــق مواد این میثاق انجــام نمي دهد، به 
رسمیت بشناسد. به موجب اقدامات عملي که 
در این ماده قرار دارد، شــکایاتی قابل دریافت 
و رســیدگي خواهد بود که توسط دولت عضو 
صالحیت کمیته را نسبت به خود شناسایي و 
اعالم کند. هیچ شکایتي مربوط به یک دولت 
عضو این کنوانسیون که چنین اعالمي نکرده 
باشــد بنابر این ماده از طرف کمیته پذیرفته 
نخواهد شــد. نسبت به شکایات که به موجب 
این ماده دریافت مي شود، به ترتیب زیر اقدام 

خواهد شد: 
الــف - اگر یک دولت عضوي تشــخیص 
دهــد که دولت عضو دیگــري به مقررات این 
کنوانســیون ترتیب اثر نمي دهد، مي تواند به 
وســیله نامه، توجه آن دولــت عضو را جهت 
رسیدگي به موضوع جلب کند. در ظرف ۳ ماه 
پس از دریافت اطالعیه، دولت دریافت کننده، 
توضیح یا هــر گونه اظهار کتبــي دیگر دایر 
بر روشــن کردن موضــوع را در اختیار دولت 
فرستنده اطالعیه خواهد گذارد. توضیحات و 
اظهارات مزبور تا حد امکان شــامل اطالعاتي 
در مورد ایین دادرسي طبق قوانین داخلي آن 
کشــور و آنچه که براي بهبــودي آن به  عمل 
آمده یا در جریان رســیدگي است یا آنچه در 

این مورد قابل اصالح است، خواهد بود. 
ب - اگــر موضوعات به ترتیبي باشــد که 
رضایت هر دو دولت عضو پس از دریافت اولین 
اطالعیه و در ظرف 6 ماه جلب ننماید، هر یک 
از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه 
اي به کمیتــه و به دولت مقابــل، موضوع را 

پیگیري نماید. 
ج - کمیته با توجه به این ماده فقط پس 
از اینکه برایش محقق شــد که اقدامات چاره 
جویانه و قابــل اصالح طبق قوانین داخلي دو 
کشــور، به نتیجه اي نرسیده است و دو دولت 
از حــل موضوع بر طبق اصــول متفق حقوق 
بین المللي عاجز مي باشــند، آنگاه به موضوع 
مرجوعه رســیدگي خواهد کرد. این قاعده در 
مواردي که رســیدگي به شکایات به نحوي از 
راه هاي قانوني غیر معقول و طوالني باشــد و 
یا کمک مؤثر به فردي کــه طبق این میثاق 
قرباني خشونت محسوب مي شود، غیر محتمل 

و بعید به نظر رسد، اجرا نخواهد شد. 
د - کمیتــه در مواقــع رســیدگي بــه 
شــکایت هاي دریافتي، بنابر این ماده جلسات 

محرمانه تشکیل خواهد داد. 
ه - با رعایت مقــررات بند )ج(، کمیته به 
منظور حل دوســتانه موضــوع مورد اختالف 
و بر اســاس احتــرام به تعهداتــي که در این 
کنوانسیون ارائه شــده است، کمک هاي قابل 
اجــراي خــود را در اختیــار دولت هاي عضو 
مربوط خواهد گــذارد. بدین منظور، در زمان 
مقتضي، کمیته یک کمیســیون حل اختالف 

تخصصي تعیین خواهد کرد. 
و - کمیتــه بنا بر این ماده، در کلیه اموري 
کــه به آن ارجاع شــود مي تواند از دولت هاي 
طرف اختالف موضــوع زیر بند ) ب( هر گونه 

اطالعات مربوط را خواستار گردد. 
ز - دولت هاي عضو مربوط موضوع زیر بند 
) ب( حق خواهند داشــت هنگام رسیدگي به 
موضوع در کمیته، نماینده اي داشــته باشند و 
مالحظات خود را به طور شــفاهي و یا کتبي 

اظهار دارند. 
ح - کمیته موظف اســت در مدت ۱2 ماه 
پس از تاریخ دریافــت اخطاریه بنا به زیر بند 

) ب( گزارش بدهد: 
۱( اگــر راه حلي بنا به مقررات زیر بند )ه( 
حاصل شده باشــد، کمیته گزارش خود را به 

یک خالصه گزارش منحصر خواهد کرد. 
2( اگر راه حلي بنابــر مقررات زیر بند )ه( 
حاصل نشــود کمیته در گزارش خود بشــرح 
قضایا مختصــراً اکتفا خواهد کرد. )هم چنین( 
متن صورت مجلس مالحظات کتبي و شفاهي 
دولت هاي عضو، ضمیمه گزارش خواهد شــد. 
در هــر مورد، گزارشــي بــه دولت هاي عضو 

مربوط ابالغ خواهد شد. 
2- مقررات این مــاده هنگامي قابل اجرا 
خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسیون، بنا 
بر بند ۱ این ماده اعالمیه هاي پیش بیني شده 
را داده باشند. اعالمیه هاي مذکور نزد دبیر کل 
سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن 
براي سایر کشورهاي عضو کنوانسیون ارسال 
خواهد شد. اعالمیه ممکن است در هر زمان به 
وســیله اخطاریه دبیر کل سازمان ملل بازپس 
گرفته شود. این استرداد به رسیدگي مسئله، 
موضوع یک شکایت که قبال بموجب این ماده 

ارسال شده باشد، خللي وارد نمي کند. 
هیچ شــکایت دیگــري پــس از دریافت 
اخطاریه استرداد اعالمیه به دبیر کل پذیرفته 
نمي شود مگر آنکه دولت عضو مربوط اعالمیه 

جدیدي داده باشد. 

ماده بیست و دوم 
۱- یــک دولت عضــو این کنوانســیون 
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مي توانــد به موجــب این مــاده در هر زمان 
صالحیت کمیته را براي دریافت و رســیدگي 
شــکایات افرادي که مدعي قرباني خشــونت 
توســط یک دولت عضو این میثاق هســتند، 
به رسمیت شناســد و آن را اعالم دارد. هیچ 
شــکایتي از دولت عضوي کــه چنین اعالمي 
نســبت به آن صورت نگرفته اســت از جانب 

کمیته قابل پذیرش نخواهد بود. 
2- کمیته شکایات بدون نام و یا ناسازگار 
با مقررات کنوانســیون را بنا بر ایــن ماده و یا 
شــکایاتي که در مقام سوء استفاده از این حق 

مطرح شده است را نخواهد پذیرفت. 
۳- بــا رعایت مقــررات بنــد 2، کمیته 
بنا بر ایــن ماده ضمن رســیدگي کــردن به 
شــکایات دولت عضوي که متهم به تخلف از 
مفاد این کنوانســیون اســت، توجه آن را نیز 
طبق بند ۱ به این شــکایات جلب مي کند. در 
ظرف 6 ماه پس از وصول شکایات دولت متهم 
به تخلــف، توضیحات کتبي و اظهاراتي مبني 
بر روشــن نمودن موضوع و یا بهبودهایي که 
توسط آن کشور انجام گرفته است را به کمیته 

ارائه خواهد داد. 
4- کمیته شکایات را بنا بر این ماده و طبق 
اطالعات روشــن موجود که بــه نیابت فرد یا 
به وســیله عضو مربوط دریافت مي کند، مورد 

بررسي و رسیدگي قرار خواهد داد. 
5- کمیته به شــکایاتي که از طرف فرد و 
بنا بر این ماده دریافت مي کند، مورد رسیدگي 
قرار نخواهد داد مگر اینکه براي کمیته محقق 

شود که: 
الــف - موضــوع شــکایت در ارگآن هاي 
بین المللي دیگر مطرح و مورد رســیدگي قرار 

نگرفته است. 
ب - فرد )شــکایت کننده( از تمام اقدامات 
چاره جویانــه در مراجــع ذیصــالح داخلــي 
نتیجه اي نگرفته اســت. همچنین در مواردي 
که طي طریق شــکایت به نحــو غیر معقول 
طوالني گشــته است و با کمک مؤثر بر فردي 
که طبق این میثاق قرباني خشــونت شناخته 

مي شود، غیر محتمل و بعید به نظر رسد. 
6- کمیته در مواقع رســیدگي به شکایات 
دریافتــي، بنابر ایــن ماده جلســات محرمانه 

تشکیل خواهد داد. 
۷- کمیته نظرات خــود را به دولت عضو 
مربوط و فرد )شکایت کننده( منعکس خواهد 

نمود. 
8- مقررات این مــاده هنگامي قابل اجرا 
خواهــد بود که پنج دولت عضو کنوانســیون 
اعالمیه هاي پیش بیني شــده در بند اول این 
ماده را داده باشند. اعالمیه هاي مذکور توسط 
دولت عضو، نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت 
ســپرده خواهد شد. دبیر کل ســازمان ملل، 

رونوشــت آن را براي ســایر دولت هاي طرف 
میثاق ارسال خواهد داشــت. اعالمیه ممکن 
اســت در هر زمان، به وسیله اخطاریه به دبیر 
کل مسترد گردد، این استرداد به رسیدگي هر 
مسئله، موضوع شکایتی که قباًل به موجب این 

ماده ارسال شده بود، خللي وارد نمي کند. 
ماده بیست و سوم 

مشاورین  و کمیســیونهاي  کمیته  اعضاء 
متخصص که بنا به ماده 2۱ بند ۱)ه( انتصاب 
مي شــوند، ســزاوار برخــورداري از امتیازات 
و مصونیت هایــي در مأموریت هاي ســازمان 
ملل، خواهند بود. این موارد در قســمت هاي 
مربوط به کنوانســیون و بر اساس امتیازات و 
مصونیت هاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت. 

ماده بیست و چهارم 
کمیتــه بــه موجب ایــن کنوانســیون، 
فعالیت هــاي خود را در یک گزارش ســاالنه 
تقدیــم دولت هــاي عضو و مجمــع عمومي 

سازمان ملل متحد خواهد نمود. 

قسمت سوم 
ماده بیست و پنجم 

۱- ایــن کنوانســیون براي امضــاء تمام 
دولت ها مفتوح است. 

2- این کنوانســیون موکــول به تصویب 
دولت ها استاصالح »تصویب« در پیمان نامه ها 
و پروتکل هاي بین المللي، به این معنا است که 
تصویب باید طبق قانون اساســي و یا مراجع 
صالحیــت دار مثل مجلس شــورا و در داخل 

کشور، انجام شود. 
اســناد تصویب ها یا الحــاق، نزد دبیر کل 

سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. 
ماده بیست و ششم 

این کنوانسیون براي الحاق تمام کشورها 
بــه آن مفتوح خواهد بــود. الحاق دولت ها به 
وسیله سند الحاق که نزد دبیر کل سازمان ملل 

سپرده خواهد شد، صورت مي گیرد. 
ماده بیست و هفتم 

۱- این کنوانسیون ۳۰ روز پس از سپرده 
شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر 
کل ســازمان ملل متحد، قدرت اجرایي پیدا 

خواهد کرد. 
2- بــراي هــر دولتي که پس از ســپرده 
شدن بیستمین ســند تصویب یا الحاق، این 
کنوانســیون را تصویب کند و به آن بپیوندد، 
کنوانسیون ۳۰ روز بعد از تاریخ سپرده شدن 
سند تصویب یا الحاق آن دولت، قدرت اجرایي 

) براي آن دولت( پیدا خواهد کرد. 
ماده بیست و هشتم 

۱- هر دولتي ممکن است در زمان امضاء 
یا تصویب این کنوانســیون یــا الحاق، اعالم 
دارد کــه صالحیت کمیته را بــراي )وظایفي 

که( در ماده 2۰ ارائه شــده است، به رسمیت 
نمي شناسد. 

2- هــر دولــت عضوي که شــرط و حق 
محفوظــي را در ارتبــاط با بنــد ۱ این ماده 
قائل شــده اســت، در هر زمان مي توان آن را 
به وسیله نوشتن یادداشت به دبیر کل سازمان 

ملل متحد، استرداد کند. 
ماده بیست و نهم 

۱- هر دولت عضو این کنوانسیون مي تواند 
اصالحیه اي به آن، پیشنهاد کند و متن آن را 
نزد دبیر کل سازمان ملل بسپارد. دبیر کل هر 
طرح اصالحي پیشــنهادي را براي دولت هاي 
عضو این میثاق ارسال خواهد داشت و از آن ها 
درخواســت خواهد کرد که بــه او اعالم دارند 
آیا با تشــکیل کنفرانسي از دولت هاي عضو به 
منظور رسیدگي و گرفتن رأي در باره طرح هاي 
پیشــنهادي موافق هســتند؟ در صورتي که 
دولت هاي عضــو خواهان  حداقل یک ســوم 
تشــکیل چنین کنفرانسي باشــند، دبیر کل 
کنفرانس را تحت نظر و توجهات سازمان ملل 
تشکیل خواهد داد. هر اصالحي که مورد قبول 
اکثریت دولت هاي حاضر عضو و رأي دهنده در 
کنفرانس قرار گیرد، به وسیله دبیر کل به تمام 
کشورهاي عضو براي پذیرفتن، ارسال خواهد 

شد. 
2- اصالحیــه پذیرفته شــده بــا توجه به 
بند ۱ این مــاده، هنگامي قدرت اجرایي پیدا 
خواهد کرد که دو ســوم دولت هاي عضو این 
کنوانســیون، به دبیر کل ســازمان ملل متحد 
اطالع دهند که آن ها بر طبق قانون اساســي 

خودشان آن را پذیرفته اند. 
۳- وقتــي مفاد اصالحي قــدرت اجرایي 
پیــدا کردند، بــراي دولت هاي عضــو که آن 
را پذیرفته انــد، الزم االجــرا مي گــردد. دیگر 
کشــورهاي عضو به مقررات این کنوانسیون 
و هر گونــه اصالحاتي کــه پذیرفته اند، ملزم 

خواهند شد. 
ماده سي ام 

۱- هر مشــاجره و اختالفــي که بین دو 
دولــت عضو و یا بیشــتر در مورد تفســیر یا 
کاربرد این کنوانســیون به وجود آید و آن ها 
نتوانند این اختالف را طي مذاکرات بین خود 
حل نمایند، با درخواســت یکــي از آن ها این 
اختالف به )هیئــت( داوري وحکمیت واگذار 
خواهد شــد. اگر پس از 6 ماه یعني از زماني 
که درخواســت به هیئت واگذار شــده است، 
دولت ها قادر به پذیرفتن رأي هیئت حکمیت 
نیستند، هر کدام از طرفین موضوع مي توانند 
این اختالف را به دادگاه دادگستري بین المللي 

ارجاع دهند. 
2- هر دولتي مي تواند در زمان امضاء این 
ادامه در صفحه 42


