
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاد  ــــــــاتحــــ  
0282- جنوری                                         مطابق                                                                                                                 8811 – جدی   

 

شمار

 ه

 ششم

جلسه ای به اشتراک تعداد از جوانان ،  03:1ساعت  روز پنجشنبه

جامعه مدنی مقیم غور  دائر گردید دراین  هایژورنالستان ، اعضای نهاد 

ر غور جلسه روی ابعاد مختلف مشکالت و چالش های موجود د

   رسانها و آزادی بیان های فعالیت مخصوصآ در مسایل مهم کشوری و

است خودرا به متن خو محفلر آخربحث و تبادل نظر صورت گرفت که د

                                                                     .ذیل صادر گردند

                                                      

رانتخاب نامزد ا از نمایندگان خود در پارلمان تقاضا داریم تا دم -0

خاص متعهد و متخصص راهی داده تا در برای اش وزیران دقیق بوده 

 .آینده یک کابینه خوب و کارا داشته باشیم 

چون سید مخدوم رهین یک شخصیت با تحصیل و تخصص بوده و  -2

از ادرس وزارت اطالعات و فرهنگ آرایه پیشینه خوب خدمت گذاری 

 داشته حمایت و از نمایندگان خود در پارلمان تقاضا داریم تا با راهی دادن

که از تالشهای  داده و تضمین برای آزادی بیان بیشترخود به آن فرصت 

این شخصیت بوده به فرهنگ خود خدمت کرده ومنتظرشگوفایی فرهنگی 

 .باشیم

 دامنگیربوده و  در طول چند سال گذشته فقر اقتصادی و فقر فرهنگی -:

 تخابدر اننمایندگان  تقاضا مندیم  گلوی هر یک از غور یها را میفشارد

کاری وتالش از سابقه به هر کاندید قبل از راهی دادن دقیق بوده  وزیران

 .خود را آگاه ساخته و برایش راهی دهندهای کرده وناکرده شان  

در غور توجه چندان نشده  در تمامی جهات هستید طوریکه در جریان -4

 اما تقاضا داریم تا به این حمایت هر یک از وزیران را متوجه مسولیت

انکشاف متوازن در سطوح قانون اساسی که  مطابق موادات  های شان

مختلف وواحد های اداری مخلتف را تذکرداده ساخته وهریک به اندازه 

توان خود در انکشاف متوازن درتمام نقاط افغانستان وظیفه شناس باشند 

  .وتالش نمایند

مدنی  نهاد های  جوانان ، ژورنالستان ، خواست

 ردم در شوراهی ملیگان م نماینده از واجتماعی

  به وزیرراهی پیشنهادی   راهی اعتماد دادنبخاطر
حدود یازده تن از وزیران کلیدی پیشنهادی، در 

ی قبلی به حیث وزیر ایفای وظیفه نموده اندا کابینه  

مردم کابل در مجلس   میر احمد جوینده، نماینده

گوید ما توقعی از جناب رئیس جمهور  نمایندگان می

بسیار متخصص،   در این تیم خود، تیم که داشتیم

 کردند که انسانهای با تجربه را معرفی می

شد ولی  سوابقشان برای همه معلوم می

 شرکت  ای که معرفی شده کابینه متاسفانه کابینه

سهامی است، بنابراین، من توقعی از این کابینه 

گذشته   ندارم که بتواند کاری بیشتر از کابینه

.   بنماید  

های امنیتی  خانه ای کلیدی، خصوصا وزارتپسته

های  نکرده اند، تعداد دیگری که در وزارتخانه تغییر

در ادارات  قبل از این دیگر معرفی شده اند، اکثرآ

.دولتی افغانستان ایفای وظیفه کرده اند  

والیت فراه در مجلس   محمد نعیم فراهی، نماینده

آنها  گفت در میان وزیران معرفی شده، تعدادی از

انکشافی خود را مصرف   درصد بودجه 04حدود 

.          نکرده اند  

فراهی افزود که برخی وزیران معرفی شده 

معاون دادستانی کل ، به   کسانی اند که به گفته

باشند اما مارشال  اختالس متهم می میلیونها دالر

رییس جمهوری را بیان   قسیم فهیم که بیانیه

ن قبلی که با ابتکار و تخصص وزیرا کرد، گفت آن می

.عمل کرده اند، در پستهای شان باقی مانده اند  

صبح 8  قسیم اخگر، تحلیلگر و مدیر مسئول روزنامه

که در گزینش اعضای کابینه،  گوید امید این بود می

الاقل مقداری معیارهای دموکراتیک، مدنی، حقوق 

.گرفت بشری مورد توجه قرار می  

ای است  این کابینه، کابینه افزاید قسیم اخگر می

من برای کار نکردن دور هم جمع شده   عقیده به

 اند و البته دلیلش این است که دولت یا شخص

کرزی تحت فشار چند جانبه ای که اغلب در تعارض 

.با هم قرار داشتند، اعضای کابینه را گزینش کرد  

های غربی، به  دفتر معاونت ملل متحد و مقام

رییس جمهور امریکا، بارها  اما،خصوص باراک اوب

تاکید کرده اند که حامد کرزی باید اصالحات 

.ی جدیدش وارد نمایدا اساسی در کابینه  

 شد که حامد کرزی برای به این لحاظ، تصور می

موفقیت حکومتش و رهایی یافتن از زیر انتقادهای 

جامعه  ای مورد رضایت های غربی، کابینه مقام

تان، تعیین نماید و با این جهانی و مردم افغانس

وجود، چگونه حامد کرزی دست به گزینش 

ای زد که واکنش منفی برخی نمایندگان  کابینه

.پارلمان را برانگیخت  

صل گوید یک نکته مسلم است که ا اخگر می

اساسی برای کرزی، حفظ قدرتش به عنوان رییس 

کنم که براساس همین  من فکر می. جمهور است

.است ار، وی گزینش خود را کردهاصل و همین معی  

جدید بیشتر از اینکه   اخگر معتقد است که کابینه

باشد چون  فرمانبر می ابتکار عمل داشته باشد،

براساس صالحیت، شایستگی، توانمندی خودش 

به این چوکی ننشسته، براساس حمایت حامد 

اما باید یک چیز متوجه .کرزی یا دیگران نشسته اند

ای کرزی در بسیاری موارده از تیم باشیم اینکه اق

خود ولو اینکه به فساد هم اغوشته باشد حمایت 

ن مینماید چنانچه چندی پیش حمایت آ وپشتبانی

که واقعآ  را صاحبی صاحب شهر دار کابل شنیدیم

.     ینده نا امید میسازد هر انسانی را نسبت به آ

مدیر مسول                            

  ــــــستــــــــــــــــــــــــســـــــــــخن نخــــ

 صفحه اول نهاد فرهنگی توسعه ملی

وبخش های مختلف ان فعالیت ها  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان    

 :چگونگی تاسیس و فعالیت کمیسیون•
 0:30جوزای سال  01کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بتاریخ 

دسمبر  1/ 0:31قوس  01منعقده )توافقات بن :تاسیس شد، بر اساس

اداره موقت به کمک ملل متحد، ..”:مکلفیت های اداره موقت 1، بند (2110

یک اداره مستقل را تاسیس مینماید تا از وضعیت حقوق بشر در کشور 

همچنان این . نظارت نموده، و به شکایات حقوق بشری رسیده گی نماید

شر در اداره مستقل در زمینه نهادینه ساختن، انکشاف و حمایت حقوق ب

جوزای  01مورخ  12:فرمان .“سطح ملی با اداره موقت همکاری مینماید

فعالیت مستقالنه کمیسیون، ...”:آقای کرزی رئیس اداره موقت 0:30

ماموریت کاری کمیسیون در رابطه به انکشاف، حمایت، و نظارت 

وضعیت حقوق بشر در کشور، و همچنان راه اندازی مشوره ملی در 

مورخ  43/0:4قطعنامه “...عدالت انتقالی در سطح کشور هرابطه به برنام

                     :اصولنامه پاریس/ملل متحد و یا اصول :099دسمبر  21

ماده 13 قانون اساسی:”دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در 

بشر افغانستان را افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق 

هر شخص میتواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به .مینمایدتاسیس 

کمیسیون میتواند موارد نقض حقوق بشری افراد .این کمیسیون مراجعه نماید

.   دفاع از حقوق آنها مساعدت نمایدرا به مراجع قانونی راجع سازد و در 

                                                                            

                                                      (پروگرامی)بخشهای کاری .

بخش تعلیمات با تدویر كارگاه هاي آموزشي ، )  بخش تعلیمات حقوق بشر

جلسات وتدویر میزگرد بخاطر آگاهي مردم از حقوق حقه ي شان فعالیت 

                                                                               (دارند

بخش زنان با درنظرداشت احكام )  بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان
اسالمي وقوانین نافذه كشور با تدویر كارگاه هاي آموزشي بخاطر بلند بردن 
سطح آگاهي زنان ، دفاع وحمایت از حقوق مشروع كه مطابق به احكام 

 .اسالمي باشند فعالیت مي كنند

دررابطه با كاهش مجازات ها ، )  بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال
كاهش كار شاقه باالي اطفال ، نظارت از مراكز اصالح وتربیت اطفال ، 
نظارت از داراالیتام ها بخاطر بهبود بخشیدن وضع معیشتي اطفال وبا 
تدویر كارگاه هاي آموزشي درخصوص بلند بردن سطح آگاهي اقشار 

 .قوق اطفال فعالیت دارندمختلف از ح

بلند بردن سطح آگاهي مردم از )  بخش حمایت و انکشاف حقوق معلولین
حقوق معلولین وحمایت درخصوص وضعیت معیشتي معلولین وگزارش به 
دونر ها از وضعیت زندگي معلولین ، با همكاري اداره شهدا ومعلولین 

 .مساعد ساختن زمینه كاري براي معلولین 

یكي ازبخشهاي  بررسی از تخطی های حقوق بشری بخش نظارت و
كلیدي كمیسیون مستقل حقوق بشرمي باشد كه درراستاي دفاع ازحقوق 
مردم درمقابل زورمندان ، نیروهاي دولتي خودسرومتخلف ازقانون مانند 
پولیس ، جلوگیري ازخشونتهاي خانوادگي ، بازتاب نارسایي هاي دولتي 

ادي كه سربزند، به مركز وپیگیري واقدامات ضدبشري ازهرشخض ونه
دوسیه وشكایت  هرمراجعه كننده اي به این بخش  درنهادهاي مربوطه 

 .واگرالزم باشد درمركز 
عدالت انتقالي براي التیام بخشیدن به زخم هاي )   بخش عدالت انتقالی

قربانیان ومتضررین  پروسه مستند سازي وحقیقت یابي را انجام میدهند  

 0:11ناد ومدارك قربانیان ، متضررین دوران جنگ از سال جمع آوري اس

     .وارائه گزارش به ریاست جمهور كشور فعالیت دارند 0:30الي سال 

چنانچه از تاسیس ان مدت مدید نمیگذرد اما فعالیت های ان  همیشه چشم 

گیر بوده ودر هر گوشه وکنار این وطن به اندازه توانایی خود دست 

ته است  وبرای رسیدن به حقوق حقه هریک از شهروندان مظلومان را گرف

تالش خستگی نا پذیر از خود به خر چ داده است ودر بسیاری موارد از 

توان خود هم زیاد تر تالش کرده است ما برای کمک وهم یاری وهم کاری 

ماده بوده ودروازه های ما همیشه بروی مرا جعین باز آبا مردم خود 

. کسانیکه که برای عدالت خواهی از ما مدد می جویند  واستقبال میکنیم از
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قرار است بزودی نخستین شماره مجله بین 

المللی جام غور از چاپ براید بخاطر غنامندی 

هرچه بیشتر این مجله باارسال مطالب و 

خواندنی  را  نوشته جالب خود این مجله

                          .اری کنیدهمک ترساخته 

www.Jame-ghor.com       

                                  

بیاید دست به دست هم داده 

غور و تمدن پیشینه آنرا 

 دوبار آباد و سربلند سازیم 

 فرهنگی،علمی وسیاسی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0282- جنوریمطابق                                                                                                                                                          8811 –  جدی   

 

 ششم شماره

 منشا فساد در افغانستان را بیابید و نابود کنید

خود به  خنرانی حامد کرزی، رئیس جمهور کشور در س

مواردی از فساد اشاره کرد که پیش از این نیز بارها از سوی 

 .مردم و تحلیلگران به آن اشاره شده بود

ها خلق شده، این است  سوالی که برای مردم و در رسانه

کند چرا این موارد  ر از این موارد یاد میکه وقتی رییس جمهو

ناشی از   تردهکند و کسانی را که در فساد گس را افشا نمی

 .کند پرداختهای خارجی دخیل اند، برطرف و پیگیری نمی

که در مورد سخنان   بینی به همین دلیل، با توجه به خوش

، آن را فرار از فساد در  رییس جمهور کرزی وجود دارد، برخی

 .کنند ل کشور و توجیه آن عنوان میداخ

بات مجلس و نامزد انتخا  داکتر رمضان بشردوست، نماینده

ای به مبارزه با  قبلی، به این باور است که حامد کرزی اراده

د اما زمانیکه د، باید به دنبال منشا فساد بگردفساد ندار

رئیس جمهور یک کشور در فساد کشور دست دارد و 

ی نیز دست کمی از خود وی ندارند چطور مسئولین اطراف و

 میتوان منشا را یافت و آنرا نابود کرد؟

دوست به روزنامه تایمز گفته است که خود کرزی داکتر بشر

فهمد که چه کسی فاسد است، چقدر و در  صد درصد می

کجا به فساد دست زده است، این که خود را در به بی خبری 

مبارزه   ا پیش کرزی ارادهزند، بخاطر فریب مردم است ام می

با فساد اداری نیست، پیش کرزی منافع مبارزه با فساد اداری 

کرزی به حکومت خوب عقیده ندارد، به دموکراسی، . تنیس

 .موکراسی، حکومت پاک عقیده نداردهای د ارزش

کمیسیون مبارزه با  3181  گوید در سال بشر دوست می

ی در مورد فساد به ارتشا و فساد اداری، گزارشهای مستند

اما این موضوع پیگیری نشده  ریاست جمهوری تسلیم کرده

داکتر بشردوست، دادستانی کشور   ههمچنان به گفت.است

بارها از رییس جمهور خواسته اجازه بدهد تا مقامهای عالی 

 متهم به فساد را جلب و بازخواست  رتبه

 .ییس جمهور این کار را نکرده استنماید اما ر

های کشور، فرمان وزیر بر  شود در برخی وزارتخانه ته میگف

ه، مشکل فساد در زیر دستانش قابل اجرا نیست و این مسال

 .کشور را پیچیده ساخته است

وی ادامه داد دولت تا زمانیکه توانایی این را نداشته باشد که 

یک حاکمیت واحد و متمرکز ایجاد بکند، توانایی مبارزه با 

های  توانایی جلب سیاست. خواهد داشتفساد را هم ن

کشورهای خارجی را در جهت منافع و نیازهای فوری و 

 .افغانستان هم نخواهد داشتدرازمدت 

هایی که در تعامل با  بشردوست افزود که همین مقام

ها باعث افزایش فساد در کشور شده اند، کسانی  خارجی

سیاری هستند که توسط حامد کرزی منصوب شده اند و در ب

 .موارد رییس جمهور از آنها دفاع نیز کرده است

ارلمان گوید من دو سال پیش در پ داکتر بشردوست می

افغانستان پیشنهاد کردم که باید مکتوب به تمامی مراجع 

های سازمان  ها، به ارگان خارجی نوشته شود، به سفارت

های افغانی که از  ها خواسته شود که لیست مقام ملل، از آن

آیا کرزی تا امروز این . گیرند را به ما ارایه کنند ها معاش می نآ

ر میداد شاید با خبر میشدیم نه اگ.  کار را انجام داده است

امروز فساد در تمام ادارات دولتی به یک اصل تبدیل شده 

انواع واقسام فساد را می توان مشاهده کرد که حتی 

تصورش ام شاید نتوان کرد کار کردن پول گرفتن فروش چوکی 

ها وپست های کلیدی واقعا با چنین یک وضع چی می توان 

ن به اهداف واالی خود که همانا انجام داد ما باید برای رسید

تامین عدالت وریشه کن کردن هرنوع پدیده منفی که جامعه 

مارا به تباعی میکشاند از استاد بودن ویا هر رابطه که 

احساسات را زنده می کند بخاطر ملت ومردم خود بگذریم 

واین زمان ممکن است که اول اصالح را از خود شروع کرده 

ن ان با دیگران مبارزه نمایم وقتی بعد برای ریشه کن کرد

خودمان الوده باشیم چگونه می توانیم به دیگران اجازه ندیم 

 .که چنین کاری ر ا انجام دهند

 خالصه ای از اعالمیه جهانی حقوق بشر     
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 قرار داد،
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 .باشد
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اگر حقوق کسی مورد احترام قرار نگیرد، او حق . 8
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 .دارندرا و علنی عادالنه 
الهههی اثبهههات تقصهههیر، همهههه حهههق دارنهههد بهههی گنهههاه . 11

 .شمرده شوند
اگههر فههردی سههعی کنههد بههه فههرد دیگههری صههدمه . 12

، یهت قهانونی گهردد حمهابرساند، او حق دارد خواهان 
وارد خانهه شهما شهود، خودسهرانه اما کسی نمی تواند 

مهزاحم  حکهم قهانوننامه های شما را باز کند یا بدون 
 .خانواده تان شود شما یا
 .همه حق دارند تا به میل خود مسافرت کنند. 13

همه حق دارند به یک کشور دیگهر برونهد و در . 14

 .صورت آزار یا تهدید ، خواهان حمایت شوند
ههی  .  کهه دارای تابعیهت باشهند،همه حهق دارنهد . 15

را نمیتههوان از حههق تابعیهت یهها از تغییههر تابعیههت کسهی 
 ..محروم کرد

 .دارند را  مه حق ازدواج و داشتن فامیله. 16

هرشخص منفهرد  یها بطهور جمعهی حهق مالکیهت . 17

هی  کس را نمیتوان خود سرانه از حق مالکیت .دارد
 .محروم کرد

همه حق دارند به دین خود عمل کنند و اگر مهی . 18

 .خواهند، دین خود را تغییر دهند
 همه حق دارند فکر خهود را بگوینهد و معلومهات. 19

 .دریافت کنند معلومات بدهند و
محافهل همه حق دارند تا به طور صلح آمیهز در . 21

یها  اشتراک کنند و بهه انجمهن هها بپیوندنهد  وتظاهرات
 .انجمن های جدید تأسیس کنند

همه حق دارند حکومهت کشهور خهود را انتخهاب . 21

 .و در آن اشتراک کنند
همهههه حهههق امنیهههت اجتمهههاعی و فرصهههت توسهههعه . 22

 .های خود را دارند مهارت
همه حهق دارنهد بهه خهاطر یهک دسهتمزد عادالنهه . 23

در یک محیط امن کار کنند و به یک اتحادیهه صهنفی 
 .یا یک اتحادیه تأسیس کنند بپیوندند

 .همه حق استراحت و تفریح دارند. 24

زنههد   حهد اقههل معیههار دسترسههی بهه یههک همهه حههق . 
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 .سهم بگیرند
الزم " نظههم اجتمههاعی" حههق دارنههد درایجههادهمههه . 28
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انـــــــــزرگــــان بـنــــخــــــس  

  خداوند هر گاه بخواهد انساني را فاسد كند اورا

 .به تمامي آرزوهایش مي رساند

  که از همه از همه اندوهگین تر کسی است

   .بیشتر می خندد

  این شمایید که به مردم می آموزید که چگونه با

                                                                                .  کنند شما رفتار

   من در جهان یک دوست داشته ام و آن خودم

 . بوده ام

 ش هرگز زمانت را با کسی که آماده نیست زمان

  . تیر نکن را با تو بگذراند،

  چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مانند

 . من رفتار کن

  است تا بدبختی خوشبختی شکاف این بدبختی

   .دیگر

 ا راه شكست دادن را آنقدر شکست می خورم ت

 .بیاموزم

  فرق انسان و سگ در آنست كه اگر به سگي

 فت نخواهد گر ز تو را به دندانغذا بدهي هرگ

 ه است که سعادتمند باشدبشر خلق نشد . 

 ما به این کشتی در ساحل بسیار امن تر است، ا

  .خاطر ساخته نشده

 كر كردن ، سخت ترین كار بشر استف.   

  زن را به وسیله طال ...آتشطال را به وسیله

 فیثاغورس. و مرد را به وسیله زن امتحان کنید...

  یان هر چیز اندیشیدن به پا.. به پایان فكر نكن

بگذار .. شیریني حضورش را تلخ مي كند 

  .پایان تو را غافلگیر كند درست مانند آغاز

 که پیاله ی    مثل باران باش و هرگز مپرس

 .خالی ازان کیست

  ، در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگی است

ورنه با یک استخوان صد سگ رفیقت می 

  !شوند

 ت شاد روزي که به نفع توس: دنیا دو روزه

مباش و روزي که به ضرر توست غمگین 

 .مباش

 حمدهللا یعقوبی : تهیه کننده                     

 صفحه دوم نهاد فرهنگی توسعه ملی

 

در زندگی نباید هر چیز مزاح فکر کرد ممکن 

است این مزاح  برای شما چیزی برای خوش 

گذرانی باشد اما ممکن است احساسات کسی ویا 

هم به شخصیت کسی برخورد کند پس باید محتاط 

وت نیک شود تا هرچیز قضابوده وقبل از گفتن 

.                        ا نشودجای برای رنجش پید  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0282- جنوری                                           مطابق                                                                                                               8811 – جدی  

 

 ششم شماره

قانون عبارت از مجموعه قواعد و ضوابط است که روابط 

اشخاص را در اجتماع بصورت عادالنه تنظیم و آزادی های فردی 

را تضمین و منافع عامه را حمایت و تحقق می بخشند که از جمله 

قانون اساسی از طرف مراجع مسئول و با صالحیت توسط نماینده 

نتخب مردم مورد تائید و تصویب قرار می گیرد که گان واقعی و م

شکل و محتوای روابط اقتصادی و سیاسی یک جامعه را تثبیت و 

قانون اساسی در عصر و زمان کنونی به مثابه . مشخص می نماید

قرارداد جمعی و میثاق میان حکومت و اتباع کشور تلقی می گردد 

است مردم عرض و شالودۀ یک نظام سیاسی که بنابر اراده و خو

اندام نموده می باشد حقانیت و مشروعیت خود را در همه ابعاد 

معمار حقیقی . جامعه به طور گسترده نمایان و به اثبات می رساند

قوانین مدنی که بر وفق نیازمندی ها و شرایط عینی جامعه بوجود 

می آید می باشد و انسان سرچشمه حقیقی وضع قوانین مدنی 

معیار قانون گذاری نیاز های مبرم جامعه ـ فرد و  .پنداشته می شود

جمع است که زیربنای آن به خرد و عقالنیت انسانی استوار می 

وظیفه قانون اساسی از یکطرف روشن ساختن ساختار نظام . باشد

حکومت و ارگان های کلیدی آن و از سوی دیگر تعین کننده 

ب آن هــر وجایب و سالحیت های حکومت و مردم است تا به موج

دو طــرف و به ویژه گــرداننده گان حکومت اعمال خود که در 

چارچوب قوانین مطروحه عیار نموده تا با اتکأ و استناد به آن 

وظیفه . جامعه جهت تحقق اهداف واقعی آن به پیش رو برده شود

دیگر قانون اساسی مرجعیت آن است ، لهذا برای امر قانونگذاری 

دنی تابع پرنسیپ های قانون اساسی که بنیاد یعنی سایر قوانین م

هدف قانون اساسی تعین و . اصلی آنرا تشکیل می دهد می باشد

استقرار ضوابط حقوقی در اداره و جامعه است تا شرایط زیست 

باهمی افراد جامعه را در کنار هم فراهم آورده ، روابط و مناسبات 

ی همه افراد در در جامعه مدن. اجتماعی را تنظیم و تحقق بخشند

هدف از تدوین قانون . برابر قانون مساوی و یکسان بهره مند اند

اساسی در حقیقت درج نورم ها و ضوابط در آن وثیقۀ ملی می 

باشد که تمرکز قدرت در دست یک فرد و یک مرجع خاص مانع 

به پنداشت اکثر حقوق شناسان چنان تجاویز باز دارنده . می گردد

ر نظام سیاسی یونان قدیم بمالحظه رسید و بعد برای نخستین بار د

از آن در امپراتوری روم باستان مورد استفاده قرار گرفت ، سپس 

در افکار و اندیشه های متفکران چهره دست ( رنانس)در دوران 

نده شد و متعاقباً در قرن هژدهم میالدی بال( الک)و ( هابس)چون 

نظریه پرداز انقالب کبیر ( ژاک ژاک روسو)بزرگمردانی چون 

فرانسه ، موتسکیو ، دیدرو ، المبر و دیگران در راه دیموکراتیزه 

کردن جامعه و دفاع از حقوق اساسی انسان ها مبارزه کردند و 

اما در . نــداساسات نظری و تیوریکی جوامع مدرن را بنیاد گذاشت

شرق و خاور زمین وضع برعکس آن بوده زیرا مستبدین شرق 

بطور مطلقیت و استبدادی به گونه موروثی حکومت نموده حقوق 

و آزادی های رعایای خویش را پیوسته سلب و از نظر دور 

نگهداشته است و آن به علت اینکه کدام سند حقوقی که وظایف و 

وندان را از هم تفکیک نماید مکلفیت های اربابان قدرت و شهر

وجود نداشت در این مورد هیگل فیلسوف آلمانی چنین بیان داشته 

که تنها یک فرد   شرق می دانست و اکنون نیز می داند"  :است

آزاد است و جهان یونانی و روحی ، می دانستند که گروهی از 

 به."افراد آزاد اند و جهان جرمنی نیز می داند که همه آزاد اند 

عقیده هیگل جهان شرق نتوانست در مقابل به جهان جرمنی طبقۀ 

دارای حقوق مستقل ایجاد نماید زیرا در مرحله تاریخی عقب مانده 

قرار داشت که سطح شعور سیاسی آنها نیز در سطح پائین در حال 

لردکرزن در پایان قرن نزدهم میالدی در توصیف . خود باقی ماند

در کشوریکه این : " ن داشته است سلطنت های مطلقه چنین بیا

چنین رشد از لحاظ اصول و قوانین عقب مانده است ، از لحاظ 

اشکال و قوانین در خصوص پارلمان و منشور مطروحه نیز عقب 

مونتسکیو در ارتباط با انحصاری کردن قدرت در  .مانده می باشد

هر گاه همه امکانات و اختیارات به یک : " خاور زمین می گوید 

فرد متعلق گردد یک قدرت از آن سلب می شود و آن قدرت عادل 

قدرت فردی دیکتاتوری را به وجود می آورد ." بودن است 

طوریکه یک شخص گزارش کارکردهای خود را به خود میخواند 

و خود را مستحق جایزه از کارکردهای خود  خود قضاوت میکند ،

گزارش دادند  میداند به شیوه یی که وزرای محترم ما هر سال

 مردم شنیدند اما به حقیقت آن باورنداشتند 
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 صفحه سوم نهاد فرهنگی توسعه ملی

حتی بعضی ها درگزارش خود به خبرنگاران به شیوه 

وبه این باوربودند که بدمعاشی صحبت میکردند 

همچنان .گری نیزکرده میتوانیم اگربخواهیم کارهای دی

: " همو یک دانشمند دیگر در این ارتباط چنین گفته است 

جوامع شرقی برخالف جوامع غربی هی  محدودیت ، 

واسطه و ممنوعیتی برای حاکمان قایل نیستند ، زیرا که 

اساس این جوامع بر یک اصل استوار است و آن عبارت 

باید از اراده از ترس و خوف است که انسان خلق شده 

مطلق حاکم طور دکماتیستی و کور کورانه اطاعت نماید 

." که انگیزه اصلی آن همانا ترس و ارعاب می باشد 

مانیز ازترس اینکه ما را آمرین محترم ما برطرف نکنند 

افغانی که به طور تحفه به ما ماهانه میدهند  2111واین 

اقص نو. آنرا به معاشات خود عالوه نکنند میترسیم 

وکمبودی ها را غیر از بلی صاحب، شما درست میفرمایید 

، درست میگویید ، حق باشماست دیگرجرئتی کرده 

از جانب دیگر حاکم مطلق العنان شرقی به . نمیتوانیم

منظور اعمال اراده اش ، بروسایل تولید جنگ می اندازد 

و آنرا با استفاده از توسل به زور از طریق ارگان های 

ولیس و دستگاه عریض و طویل استخبارات در اردو ، پ

تملک خود قرار داده که از همین جا حاکمیت با مالکیت 

از مفاهیم و بررسی . رابطه تنگاتنگ برقرار می نماید

کوتاه فوق چنین بر می آید که در تمام مشرق زمینی از 

جمله افغانستان بخش بزرگی از زمین های زراعتی 

بوده و بخش دیگری به ارادۀ مستقیماً در مالکیت دولت 

در نتیجه دولت می . دولت به زمینــدار واگــذار می شد

توانست هر لحظه که تصمیم گیرد مالکیت زمیندار را با 

خود منتقل یا به شخصی دیگری واگذار نماید ، بنابر این 

زمیندار حق مالکیت نداشت بلکه این امتیازی بود که 

زمانی که می خواست دولت به آن اعطا می نمود و هر 

اما برعکس طی چندسال . می توانست برگردانند 

اخیرعوض اینکه دولت به آنها زمین بدهد آنها زمین های 

دولت رابه زورتفنگ وقدرت خویش گرفتند و تا هنوز 

از جانب دیگر . مالک آن اند ودوباره هرگزپس نمیدهند

 دولت نماینده هی  طبقه دیگر از تاجر و کاتب گرفته تا

پیشه ور و رعیت بلکه این طبقات نیز از گذشته از سلطه 

طبقات باالتر از خود تحت سلطه دولت قرار داشتند ، به 

این ترتیب هی  یک از طبقات در برابر دولت حقوقی 

در نتیجه دولت خارج از خود مشروعیت مستمر . نداشتند 

دولت اساساً ناشی از ( مشروعیت )و مداومی نداشت یعنی 

به همین ترتیب قانون یعنی . قدرت آن بود  واقعیت

چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود و در 

نتیجه قابل پیشبینی باشد وجود نداشت هر چند احکام و 

اوامر و مقررات معموالً در زمینه زیاد بوده ولی قانون 

عبارت از رای دولت بود که می توانست هر لحظه به آن 

اال نیز هروقت که دولت مردان چنانچه ح. تغیر دهد 

خواسته اند ازقانون به نفع خود، خانواده ویاران خود 

معنی و . وتا هنوز این پروسه دوام دارد. استفاده کرده اند 

مفهوم دقیق استبداد هم همین است ولی دیکتاتوری نظام 

سیاسی یک جامعه طبقاتی به معنای اروپائی آن است که 

اما برعکس استبداد نه متکی به طبقات حاکم متکی است 

انتخاب . به طبقــات و نه محــدود به قــانــون می باشد 

آزادانه دین و مذهب و حتی مسلک نیز حق فردی افراد به 

شمار می رود و تنها معیاری که در قانون اساسی در یک 

جامعه دموکراتیک به آن استناد می شود ـ حقوق بشر و 

از  0943ر که در سال مفاد اعالمیه جهانی حقوق بش

طرف جامعه جهانی مورد تصویب قرار گرفت خدشه 

    .   ناپذیر بوده زیرا از طرف جهانیان نیز پذیرفته شده

که فرق  .و حقوق تمام بشر در کره خاکی پنداشته می شود

میان سیاه و سفید و تفاوت میان مذاهب گوناگون و عقیده 

د و قوم را نمی های مختلف و همچنان جنبش ، زبان ، نژا

در یک جامعه مدنی تعین و تصویب قوانین مدنی . پذیرد 

 به همین مناسبت بر بنیاد ، مکتب ، مذهب و ایدیالوژی 

 

زیرا چنین بنیاد و اساسات با اصل اصالت فرد . استوار نیست

در تباین است که از جمله با نظام مردم ساالری و کسرت 

گرائی در تباین است ، با پلورالیسم سیاسی و مشارکت مردم در 

حکومت و تقسیم قدرت میان مردم و همچنان با اساسات جهان 

شمول حقوق بشر در تباین می باشد ، زیرا در چنین روش روح 

برابری و مساوات از قانون اساسی جدا می شود یک شیوه ، 

یک تفکر و یک برداشت خاص از مسایل گوناگون بر آن اثر 

و بر  می گذارد و حکومت رفته رفته از مردم فاصله گرفته

فراز مردم و حافظ منافع یک طبقه و یک مسلک خاص می 

متاسفانه درشرایط موجود ما به آنطرف درحرکت هستیم . شود 

که روز تا روز فاصله ما ازمردم زیاد شده میرود این است که 

در جامعه مدنی . مارا به طرف پرابلم های بعدی سوق میدهد 

یابند تا در  حکومت کننده گان از طرف مردم ماموریت می

خدمت کل جامعه قرار گیرند ، حکومت مشروعیت داشته و از 

نظر زمانی محدود و انتخابی می باشد ، قــانــون در خـــدمت 

مــردم قــرار می گیرد ، حکومت به خدمت منافع جامعه در می 

آید و نه انسان در خدمت منافع حکومتی ، با نظرداشت فرایند 

و رابطه ناگسستنی آن با قانون باید  حقوقی در یک جامعه مدنی

با اصل رعایت نکات ذیل توجه الزم و غیر قابل اجتناب 

محتوای قانون اساسی باید راه هر گونه تأویل و :صورت گیرد 

تفسیر و دستبرد ضد منافع ملی و خود خواهانه را در کمال 

صراحت و استحکام ببندد ، تا موجب استقرار دموکراسی و 

ملی خصوصاً نظارت مثمردرعملکردحکومت  تثبیت حاکمیت

ازطریق آزادساختن فعالیت نهادهای گوناگون سیاسی واجتماعی 

حق فعالیت آزاد تمام سازمان .تأمین وتحقق واقعی وعملی یابند

های سیاسی و اجتماعی و صیانت کامل قانونی و قضائی آنها 

چ باید به نحوه در قانون اساسی تضمین و تسجیل گردد که در هی

موارد و هیچ عنوان به وسیله هیچ مقام دولتی قابل تعرض و 

تعدی نباشد زیرا حکومت ناشی از اراده ملت است و اراده ملت 

اختالف عقیده و بیان . با انتخاب و همه پرسی ابراز می گردد 

که آزادی فردی و اجتمـاعـــی را تضمیــن می نماید نباید به 

مخالف حکومت بیانجامد و طرد و یا حذف هیچ فرد و سازمان 

تنوع افکار و عقاید بر پایه تعدد احزاب و سازمان های سیاسی 

قانون اساسی . از مسئونیت کامل و متداوم برخوردار گردد

خصوصاً در بنیادی ترین بخش های آن مبین روح و فضای 

تصریح بر اینکه حکومت مولود از اراده . آزادی جامعه باشد 

با انتخابات آزاد و همه پرسی ابراز می ملت است و اراده ملت 

تعریف .شود نه با فتوا و دستور از مقام مافوق جامعه و مردم 

ماهیت مقام ریاست دولت و تصریح بر اینکه این مقام در هر 

شکل و موضوع نظام سیاسی تشریفاتی و غیر مسئول به 

اقتضای عدم مسئولیت فاقد هر گونه اختیارات اجرائی و فاقد 

ه مداخله در امور خواهد بود که در صالحیت قوای سه هر گون

تحکیم وتضمین .گانه یعنی قضائیه ، مقننه و اجرائیه می باشد 

استقالل قوای سه گانه واحاله وظایف ایجاد درتوازن میان قوه 

تصریح بر اینکه در .مقننه و اجرائیه به شورای عالی قضائی 

ت تشکیل گردیـده یک جامعه مردم از اقوام و نژاد های متفاو

است ، بنـــاًء دارای حقــوق مســاوی می باشند ، رنگ ، دین ، 

هدف  .باشد مذهب و زبان منشأ به هیچ گونه امتیاز نمی تواند

من اززورمندان هم حکومتی و هم اشخاص انفرادی بوده نه 

تنها یک نهادمشخص تا وقتیکه مواد قانون اساسی موجود 

فرد عادی کشورباالی خویش ازرئیس جمهورگرفته تا یک 

یکسان تطبیق نکنند وبه آن باورمند نباشند درکشوری جنگ زده 

به هیچ صورت حق به حق دار . ما جنگ دوام خواهد کرد 

نخواهد رسید عدم تطبیق قوانین وحتی باور نداشتن درپیشگاه 

قانون وهمگان یکسان مسئولیت نداشتن بدبختی های موجود را 

رآورده اعتبارما و کشوربال کشیده ما را یکی پی دیگری به با

زورمندان قانون های عمده کشوررا . زیر سوال قرارداده است

که تطبیق نمیکنند حتی قانون ترافیکی را نیز زیرپا میکنند 

گاهی چپ میتازند وگاهی راست برای یک فرد متدین ووفادار 

 به منافع ملی فرض عین است تا قوانین را آگاهانه باالی خویش

تطبیق نمایند درغیرآن با همچوبد بختی هاییکه امروز 

روبروهستیم سالیان درازی نیز روبرو خواهیم بود روزگار ما 

 .وکشورما از بد بدترشده میرود

 احمد سعیدی

 



 

 

                    ذردــی میگـی چغچران چـبایـیدر شـــــهـرز

 

 

 

 

 

 

0282- جنوریمطابق                                                                                                                                                          8811 – جدی  

 

 ششم شماره

 گپ های روز

.سیاستها هرگز عین دیانتها نبود( با این دیانت رهبران ما ) ای کاش   
 ای کاش به نصوار نشۀ ما تخت میشد تا معتاد پودرنمیشدیم 

            < .ای کاش کاندید ها قبل از کاندید کردن هم خدمت میکردند تا ضرورت به کمپاین کردن و قسم دروغ نمیبود

بخاطریکه بسیار خسته شدیم، هر روز از کنار . ش سرک میدان هوائی که در حال قیر کردن است، زودتر ختم شودای کا

....ا حال آنرا تکمیل ندیدیمآن میگذریم و ت  

فتار درافغانستان کمی عمل می بودای کاش بجای این قدر گ   

 کاش از انتخابات کده غم زمستان خورده میشدای  ای کاش از این که ریس جمهور کشور باشید چرا درغم کشور نمباشی

   .تنها زمستان سرد میداشت ومشکل راه وسرک  نمی داشت ای کاش والیت غور 

......................................اي كاش مهرباناني كه به فكر حقوق بشرند به فكر خودشان بودند  

نمی شد تا تمویل کنندگان را که  نام  ه زیر سرکر ساخته شد بای کاش ایستگاه سرویس که در غو

.... شان درتابلونوشته بود خوانده می توانستیم وتوانایی نزدیک شدن به کنار ان را میداشتیم   

 ای کاش برای یکبار هم که شده تیم ملی فوتبال افغانستان به جام جهانی راه پیدا کند
.برایم معلوم نمی شد شهر و جول سرک های مبیک موتر لند کروزر میداشتم تا ج ای کاش  

.تا یک قصر در شیر پور بنا میکردم . الی و یا شاروال میبودم ای کاش وزیر تجارت ، عدلیه ، و  

. ای کاش اول مطمین میشدن که سرک ها اسفالت میشه بعدآ درخت ها را از ریشه میزدن  

.حد شوندای کاش طالبان آمریکایی و طالبان پاکستانی برای بازسازی افغانستان مت  

.نر را بخاطر بازسازی غور میداشتای کاش کشور لیتوانیا قدرت جذب دو  

ای کاش نیروهای خارجی مستقر در افغانستان از مله کردن خسته شوند و کمی هم به فکر 

.در افغانستان باشند( القاعده ) جستجوی المائده   

ا هم بر علیه کرزی شتند و بای کاش داکتر عبدهللا و اشرف غنی احمد زی با یکدیگر مشکل ندا

.متحد می شدند  

.ی ها به فکر افغانستان بیافتندای کاش یکبار افغانستان  

 ..بشر دوستانه به افغانستان را محدودتر نمایند( کمکهای ) ای کاش کشورهای خارجی ارسال سربازان 

ای کاش برای یک بارهم که شده مالعمرخودرابرای مردم نشان دهد ......

ای کاش کشورهای همسایه ماازناارامی های کشورهایشان پند بگیرند .............................

    .ودست از مداخله مملکت ما بردارند

 (غورPRT)تیم ساعت تیری   بازسازی یاادامه گذارش از

که تیم بازسازی والیتی مقیم در غور در این آواخریک  هستند یانطوریکه هموطنان ما در جر

الیت های را انجام داده و برای روشنی بیشتر این موضوع خبرنگار بی حوصله و پرکار سلسله فع

ما گزارش میدهد روزی که هیت بلند پایه دفتر سازمان ملل متحد و نماینده خاص امریکا از غور 

در پاسخ به سواالت این مقامات تیم  تیم بازسازی والیتی جویا شد بازدید نمود از دست آوردهای

این بوده که مقام والیت و ادارات دولتی  0:33دست آورد ما در سال  ندی والیتی غور گفتبازساز

  .را کمک نمودیم و نتایج آن اینست که فعال والیت غور دارای یک پالن پنج ساله انکشافی می باشد 

دامه گزارشات خود چنین گزارش میدهد که در رش گری لیتوانیالاصل ماهنامه در اهمچنین گزا.

ه افراد سال آینده ثبت نام کردند و هر شش ما 01شور لیتوانیا بخاطر سرباز شدن دروالیت غور تا ک

 غور هر یکسال یکبار مدتی شش ما را در والیتپول هم داشته باشند  که دارای واسطه قوی و

تا معاش که از طرف امریکا برای هر سرباز پرداخت میشود دریافت نمایند این سپری مینمایند 

زارش گر اضافه میکند به اساس مصاحبه هایکه از خانوادهای این سرباز ها شده آنها میگویند در گ

ابتدآ ما نگران این بودیم که افغانستان تازه از بهران جنگ ختم شده سرباز شدن شاید خطرناک باشد 

ده که نه مردم و اما بعد از مدتی دیدیم که کشور لیتوانیا در یک والیت دور افتاده مثلی غور جابجا ش

نه حکومت از آنها خواهش کاری را میکنند و نه خودشان کدام پالن و برنامه دارند و از بهترین 

غذا و امنیت و امکانات نیز برخوردارند ما کوشش میکنیم هر دو سال و اگر شود هر یکسال یکبار 

میاورند و  یکی از اعضای فامیل خودرا به انجا روان کنیم از یک طرف معاش خوب بدست

در هر بار سفر تعدادی قالینچه و چپن نیز برای خانه میاورند که بسیار لذت آور است دیگر ازطرف 

که بسیار . یک تعداد قوماندانها بلند رتبه آنها زیرخاکی و مواد قیمیتی را نیز به خانه خود مییاورند

بازهم ما حاضر هستیم بکنند  مفید است و انها میگویند اگر مردم غور ما را چندین بار بیرون هم

  درشماره بعدی ادامه رابخوانید         ..که در والیت غور بمانیم و نفقه اوالد و کشور خود را تهیه کنیم 

 

 

  

 

 

 

 

 

لیـــــــــــــــــــــــــــــــــعه مـنگی توســاد فرهــــــــــــــــــــبنی :ـــی راتشــــان نــــارگ  

  
 

 

ــــلی بـنـــــــــــــــــــــــــــــــــیاد فـرهــنگی تــوســعـه مـــــــــــــــــ :صـــــاحـــــب امــــتـــیــاز  

parwizyaqubi@gmail.com ایمـــل     2747201978     پــرویــز یـعقـوبـی   : ل ــــئومــــدیــر مس   

" فـضــلی" عــــــــــبـدالـلـطـیـف  :ولـــــــــــــــــــــــــــــــــسـئر مـدیــاون مـــعــم  

"شــــــــــــــجـاع"الــــدیــن شــــــــــــــــــــــــجاع   :رـیـــردبـــــــــــــس  

"پـــارســا" محـــمد مـنـیــر: رـیــردبــاون ســعـم  

"رســولــــــــــــــــــــــــــــــــــی"خـــلیــل هللا  :ارــــتــراســـوی  

:تحت نظر هیت تحریر  

محمد نبی سلطانی :   ودبزابن وترکامپی  

   

 

:                           گـــــــــــــزارش گـــــــــــــــــــــران   
  محمد شفیع حنیفی  وغالم حسین انوش : غـــچـــران چـ

جمعه خان : دولــت یــــار   
"وحید" فضل الحق : تــــــــولـــک   
محمد مجاهد: تــــــیــــــوره   
عبدالحکیم ساقی : ه چــــهارســـــد  

محمد آصف همراز: لعل وسرجنگل   
احمد وثیق: دولــــــــیـــنـه    
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نتشاراعالمیه جهاني حقوق بشرگزارش برگزاري مراسم روزا  

براي گرامیداشت سالروزانتشااراعالمیه جهااني حقاوق بشرمراسامي دردفترو یتاي غورباشاريت نزدیا  
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یتاي غاوردرمطلبي بااعنوان اعالمیاه دراین مراسام پاس ازتاالوت قاران عاایم الشاان، سرپرسات دفترو 

جهاني حقوق بشرتضادویاتطابق بااسالم به آغااز ساخن پرداخات ياه درضامن آن بانگااهي باه مساتندات 

دینااي توجااه ویاامه بااه مقااام انسااانیت باادون تفيیاا  جاانس وقااوم وناامادودین بشااري درآیااات واحادیاا  

تاااااریخي نیزيااااه مویااااد  وجانشااااینان ایشااااان ، بااااه برخااااي رویاااادادهاي( ص)ونیزرفتااااارعملي پیااااامبر

همچنااااین درایاااان مقالااااه بابرشاااامردن تاریخچااااه .رفتارانساندوسااااتانه دراسااااالم اساااات نیزاشاااااره نمااااود

انتشاااراعالمیه حقااوق بشرفوایدارزشااهاي نهفتااه درآن ، عماال بااه آن وحمایاات ازقااوانین ومقرراتااي يااه 

مصال  پایاه گاذاري  درجهت يرامت انساني وارزشهاي بنیادین جامعه توسط اندیشمندان وسیاساتمداران

 .شده را به نفع همه دانسته وخواستارآگاهي ازمفاداین اعالمیه شد

درادامه جلسه آقاي بحرولسوال دولینه نیزپیرامون اعالمیه حقوق بشروجایگاهي يه انسان دردین دارد 

سااپس آقاااي فضاال درباااره نتااایه جنگهاااي جهاااني درایجاااد وانتشاااراعالمیه حقااوق بشااربه . بحاا  نمااود

بخااش دیگااراین آیااین بزرگداشاات باسااخنان خااانم عاقلااه شاارف آمااربخش زنااان . دسااخن پرداخاات ایرا

دفترو یتي غوريمیسیون  دربااره وضاعیت زناان وحقاوقي ياه ازآناان درجامعاه تلاف شاده وراهيارهااي 

پس ازخانم شرف آقااي احمدنادیم غاوري یياي ازفعاا ن جامعاه . ياهش خشونتهاي خانوادگي همراه بود

یاات ازفعالیاات هاااي يمیساایون مسااتقل حقااوق بشر،وجوديمیساایون رابااراي و یاات غااورمغتنم ماادني باحما

آنگاه غالم نبي ساقي استاد در دارالمعلیمن چغچران بانقدسخنان گفته شده دراین نشست گفت يه .شمرد 

ه همین قدريافي است ي.  زم نیست يه ماهمیشه بدنبال ردپاي هرقضیه ودیدگاه وپدیده اي دردین باشیم 

وي اضااافه يرديااه  دیاان . ماااببینیم يااه ایاان پدیااده هااا بااادین درتباااین وتضادنباشااد وبااه آن عماال يناایم 

آخرین سخنران .ارفیتهاوياريردهاي مخصوص خود را دارد يه  بهتراست درهمان عرصه هاتوجه شود

یااديرده  این محفل خانم سیماجوینده فعال جامعه مدني بوديه ماالمي رايه برزنان ایان و یات ماي رفات

وازيمیسایون حقاوق بشرخواستاپاسااي گاویي درمقابال ایاان رفتارهاا شااد ياه  باه وي یااادآوري گردیاد يااه 

يمیسیون درحاد تواناایي هاا و درچهاارچوب وااایف ساپرده شاد عمال ماي يندوتوانساته باه موفقیتهاایي 

 نیزدست یابد وماحاضریم پس ازختم جلسه درمورد پرسشهاي شماپاسي دهیم 

حفاال سرپرساات يمیساایون درباااره ابهامااات مطاارح شااده درسااخنان شااماري ازسااخنرانان درپایااان ایاان م

صحبت پایاني خودراطرح يرده وبرنسبت داشتن دیدگاههاي انساني بااحيام ويالم وحیاني والهام گرفتن 

ازآن تايید نمودوگفت يه بح  برسراینيه ما در اجرا وحايمیت ارزشهاي حقاوق بشاري باه احياام دیناي 

 .لمان دیني دربسیاري ازمواقع نیازمندیم ونباید آنرانادیده بگیریموحمایت عا

بخش پایاني مراسم همراه بود بامعرفي يساني يه درجهت يرامات انسااني ودفااز ازحقاوق ماردم تاالش 

گسااترده ي  ياارده ويارنامااه هاااي قاباال قبااولي ازخودبااه یادگارگذاشااته انااد وبااراي ار  گااذاري بااه ایاان 

ایي اهداشد يه به ترتیب اهمیت وتالش هاي انجام داده این افراد شایسته دریافات رفتارشان تقدیرنامه ه

 :تقدیرنامه شناخته شدند

 دگروال ننگیالي مدیرمحبس و یتي غور -1

 دايترزلمي جراح درشفاخانه و یتي غور -2

 استادغالم نبي ساقي فعال جامعه مدني -3

 مولوي محمدشاه مجیدي رییس ارشادحه واقاف -4

وه براهداي این تقدیرنامه هاازسه نفرازيساني يه ازخود درماموریتهاي محوله براي يم  باه ماردم عال

فضاال الحااق نجااات ریاایس اجراییااه و یاات ، : شایسااتگي نشااان داده انااد نیزتجلیاال شااد بااه ایاان ترتیااب 

 سیدمحمدنادربحرولسوال دولینه وفضل الحق فضل مسئول حقوق بشري دفتریوناما درو یت غور
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