
گاهی حقوقی
ارگان نرشاتی وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان

 بخوان به نام پروردگارت كه آفريد ماهنامهآ

انسان را از علق آفريد 

بخوان و پروردگار تو كرميرتين ]كرميان[ است     

هامن كس كه به وسيله قلم آموخت.

سوره العلق آیه 1الی 4

یکی ازمسائل مهم وپیچیده 
تربیتی که اکرث پدران ومادران درآن دچار 

تردیدند ،چگونگی برخورد با آنان با 
کارهای نادرست کودکان است، به طوری 
که بیشرت اوقات والدین متحیر میامنندکه 
درمقابل خطاها و کجرویهای فرزندانشان 

و روی برتافنت آنان از توصیه ها و 
راهنامیی ها چه واکنشی نشان دهند. 

اگر در مقابل کارهای زشت و ناپسند آنان 
سکوت کنند کودکان بر خطاهای خود 

افزوده و جسارت بیشرت یپیدا میکنند، و 
اگر عکس العمل نشان داده و فرزندان 

را تنبیه کنند چه بسا که مشکالت دیگری 
هم بیافرینند. بسیاری از مسلامنان در 
صورت رسکشی اوالد های شان از تنبیه 
بدنی کار میگیرند و استدالل شان هم 

حدیث مشهوری است که در مورد امر به 
مناز فرزندان وارد شده است و واژه رضب 

در آن بکار رفته است. 
دراین چند سطور، نخست به برداشتهای 

نادرست از این حدیث پرداخته شده و 
بعد توصیه های الزم در این زمینه را، 
قابل توجه ولی طفل مطرح کرده ایم.

1- برداشت نادرست از حدیث رضب اوالد
درحدیث ى راجع به مترین و عادت دادن 

فرزندان به مناز از پیامرب خدا )ص( وارد 
شده است که قرار ذیل است:

ترجمه : اوالد های تان را در هفت سالگى 
به مناز و کار های نیک امر کنید و در ده 
سالگى در صورت رس باز زدن تنبیه کنید 
و لزوما در همین ده سالگی بسرت خواب 

شان را جدا کنید.
راجع به این روایت نکاىت وجود دارد که 
عدم توجه به این نکات موجب برداشت 

غلط از روایت مى شود:
اول: در سیره عمىل پیامرب ) ص( و توصیه 

تربیتى ایشان، زدن کودکان دیده نشده 
وحتى از این اقدام نهى منوده اند، در 
حدیثی حرضت ) ص( فرمود: ترجمه : 

فرزندت را نزن و براى ادب کردنش، از 
او قهر کن، وىل مواظب باش، قهرت طول 
نکشد ) و هر چه زودتر آشتى کن. ( در 
این حدیث تنبیه بدىن یعنى زدن طفل را 

رصیحا منع فرموده و در عوض از مجازات 
عاطفى استفاده کرده است.

دوم: پیامربخدا )ص(  در روایات دیگر 
تنبیه بدىن را مورد مذمت قرار داده و این 

عمل را موجب پرداخت قصاص دانسته 
است و براى تنبیه مجازاتهاى عاطفى را 

جای گزین منوده اند. آنحرضت  )ص(  در 
مذمت کساىن که همرسان خود را کتک 

مى زنند فرموده است: ترجمه: من تعجب 
مى کنم از کساىن که زنان خود را کتک 

مى زنند و چنین کساىن به کتک خوردن 
اولیت دارند تا زنان، سپس فرمود:   زنان 
خود را با چوب نزنید که در آن قصاص 

است بلکه اگر مى خواهید تربیت و تنبیه 
کنید مى توانید به گرسنگى و برهنگى 
ایشان را بزنید تا آنکه فایده دنیوى و 
اخروى نصیبتان شود.  هامن گونه که 

در این روایت آمده ،پیامرب خدا )ص (  
خودشان نیز دیگران را از تنبیه بدىن نهى 

منوده و مراد از »زدن« را در تنبیه بدىن 
منى دانستند، بلکه »زدن« را در قالب 

مجازات عاطفى تفسیر کردند.
سوم: اگر مراد این روایت تنبیه بدىن هم 

باشد، براى کساىن است که در تربیت اوالد 
خود انواع تدبیرهاى الزم را به کار گرفته 
اند و در این مسیر بر اساس دستورات  

دینى آهسته آهسته و به تدریج جلو 
رفته اند.

    حکم تنبیه اطفال    

چگونگی ایجاد گذردر ناحیه
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ورکشاپ آموزشی سه روزه  بورد آموزگاران

با  اوقات  بعضی  خویش  مره  روز  زندگی  در 
و  مواجه می شویم  گذر  وکیل  نام  به  اشخاصی 
از  افرادی رس و کار پیدا می کنید که  با  یا شام 
شام سوال می کند در کدام ناحیه و یا کدامین 
گذر بود و باش دارید و یا برای اخذ تذکره اقدام 
می کنید به شام می گویند که باید شام را وکیل 
نوشتار  این  در  براین  بنا  مناید  تصدیق  تان  گذر 
و وکیل گذر مخترص  در مورد گذر  داریم  سعی 

معلومات ارایه مناییم.

گذر  شاروالی  قانون  سوم  ماده  چهارم   بند  در 
ذیال تعریف شده است:" بخشی از ناحیه است 
که ساحه ان از طرف ناحیه مربوط مشخص می 

گردد."

ناحیه چیست ؟ نظر به بند سوم ماده سوم قانون 
شاروالی  اداری  واحد  از  عبارت  ناحیه  شاروالی 
است که به منظور عرضه خدمات شهری بهرت در 

بخشی از شهر فعالیت می مناید.

قانون شاروالی که با تعبیت از ماده 141 قانون 
قانون  این  از اهداف  اساسی وضع شده و یکی 
و  نواحی   ، ها  شاروالی  ایجاد  معیارهای  تعیین 

گذر ها می باشد.

 با توجه به  مندرجات ماده چهارم قانون شاروالی 
، شاروالی در حقیقت یک شخصیت حکمی عامه 
عرضه  و  شهری  امور  اداره  منظور  به  که  است 
و  وظایف  اجرای  در  و  منوده  فعالیت  خدمات، 
قانون  این  احکام  خویش  های  صالحیت  اعامل 
، سایر اسناد تقنینی و اصول ذیل را رعایت می 

مناید:

1-افزایش اعتامد و حسابدهی میان ساکنین شهر 
و شاروالی.

2- فراهم ساخنت عرضه خدمات با کیفیت.

3- کاهش فقر در شهر

و  صنعت  انکشاف  پایدار،  اقتصاد  تقویت   -4
فراهم سازی زمینه کاریابی در شهر.

یک  شاروالی  قانون   )2( و   )1( فقره  به  نظر 
نفوس  نفر  هزار  ده  اقل  حد  داشنت  با  شاروالی 
مساحت  مربع  مرت  کیلو  پنج  اقل  حد  داشنت  و 

ایجاد می شود.

این ماده در مورد مکلفیت  همچنان فقره سوم 
اند  مکلف  ها  :"شاروالی  نگارد  می  شاروالی 
تشکیل مربوط را همه ساله بعد از تایید مجلس 
اداره  به  مراحل  طی  غرض  مربوط  شاروالی 

. شاروالی  کابل  ارایه منایند  ارگانهای محلی 
از این حکم مستثنی است."

از مطالعه ماده چهارم این قانون نتیجه می 
شاروال  یک  مکلفیت  مهمرتین  که  گیریم 
کاهش فقر و اشتغالزایی در سطح شهر می 

باشد. 

تقسیم شاروالی به نواحی:
ترین  جمعیت  پر  از  یکی  که  کابل  والیت 
بیست  به  شود  می  محسوب  کشور  والیات 
نظر  هرناحیه   و  شده  تقسیم  ناحیه  دو  و 
به جمعیت آن دارای چندین گذر می باشد.  
رابطه  این  در  شاروالی  قانون  شانزده  ماده 
چنین مشعر است" )1( شاروالی ها به نواحی 

تقسیم می گردند .

)2( شاروالی مکلف است دفرت محلی )ناحیه( 
را جهت اجرای وظایف که شاروال در رابطه 

به موارد ذیل دستور می دهد ایجاد مناید:

1-جمع آوری عواید شاروالی.

2-نظارت از اجرای اموری که به منایندگی از 
شاروالی توسط شخص دیگر در ساحه مربوط 

اجراء می گردد .

مطابق  که   خدمات  عرضه  و  همکاری   -3
اجرای  به  مکلف  شاروالی  قانون  این  احکام 

آن می باشد.

که  فعالیتهای  از  ناحیه  مدیر  یا  رییس   )3(
توسط ناحیه در ساحه مربوطه اجرا می شود 

نظارت می مناید. 

چگونگی ایجاد گذر:

  گذر به چه صورت ایجاد می شود در مورد 
چگونگی بوجود امدن گذر  و هدف از ایجاد 
و  وظایف  ترین  عمده  که  گفت  باید  آن 
صالحیت های شاروالی  که احداث زیربنا ها 
و عرضه خدمات با کیفیت می باشد که باید 
به نحو احسن نظم و انسجام یافته و محقق 
قانون  دوم   و  پنجاه  ماده  چنانچه  گردد 

شاروالی در زمینه ذیال رصاحت دارد:

واحدهای  حیث  به  شاروالی  نواحی   )1("
اداری به گذر ها تقسیم می گردند.

واحد  صد  پنج  حداقل  دارای  گذر   )2(
مسکونی و حد اکرث هزار واحد مسکونی می 

باشد.

درجوامع فعلی، اداره ی جامعه و حامیت 
از شهروندان در برابر انواع خطرات و 

آسیب هایی که می تواند آنها را تهدید کند، 
برعهده ی دولت گذاشته شده است. دولت 

نیز موظف است در چهارچوب قانون 
به این وظیفه عمل کند، اما منی توان این 
موضوع را نادیده گرفت که ممکن است 

در برخی از موقعیت ها، اشخاص درمعرض 
خطراتی قرار گیرند و در آن زمان هیچ 

دسرتسی به نهادهای دولتی وجود نداشته 
باشد یا مراجعه  به آنها زمان  گیرباشد و 

موجب زیان بیشرتی شود.
در چنین موقعیت هایی قانون گذار به 

منایندگی از جامعه به اشخاص این مجوز را 
می دهد که از خودشان در برابر صدمات و 
آسیب هایی که درمعرض آن قرار گرفته اند، 

محافظت کنند. ازآنجاکه چنین اجازه  جنبه   
استثنایی دارد، باید رشایطی که قانون گذار 
برای آن درنظر گرفته است، وجود داشته 
باشد؛ یعنی هم باید رفتار فرد به گونه ای 

باشد که بتوان آن را دفاع نامید و هم باید 
رفتاری که در مقام دفاع انجام شده  است، 

مرشوع باشد.
هامن طور که  در دفاع مرشوع  اشخاص به  
صورت استثنایی مجوز دفاع و محافظت از 
خود در برابر برخی از آسیب ها و خطرات 

را پیدا می کنند. به طور ویژه باید این 
خطرات از انواع خطراتی باشد که شخص 

در صورت قرار گرفنت در معرض آن، به هر 
علت نتواند با مراجعه  به نهادهای دولتی 

از خود در برابر آن محافظت کند. حال 
باید دید که درنظر گرفنت چنین حقی برای 

شهروندان چه آثاری به دنبال دارد.
دفاع مرشوع حقی است که در قانون پیش  

بینی شده  و از علل موجهه   جرم به شامر 
می رود. علل موجهه  جرم به رشایطی گفته 

می شود که درصورت وجود آ نها، رفتاری 
که در حالت عادی جرم به شامر می رود، 
دیگر جرم نخواهد بود. به عبارت بهرت، 

علل موجهه  جرم باعث می شوند رفتاری که 
جرم است، دیگر جرم نباشد. دفاع مرشوع 
نیز یکی از علل موجهه  جرم است؛ یعنی 

اگر قانون گذار رفتاری را جرم قلمداد منوده 

و شخصی این رفتار را در حالت دفاع مرشوع 
انجام دهد، چون دفاع مرشوع از علل موجهه  

جرم است باعث می شود که این رفتار از حالت 
جرم بودن خارج شود و دیگر نتوان آن را جرم 

دانست.
به عنوان منونه، قتل رفتاری مجرمانه است؛ یعنی 

قانون   آن را ممنوع کرده و برای مرتکب آن 
مجازات درنظر گرفته است که این مجازات 

می تواند براساس نوع قتل، قصاص یا پرداخت 
دیه به همراه تحمل حبس باشد. بااین حال اگر 

شخصی در حین دفاع مرشوع، رفتاری انجام 
دهد که باعث مرگ دیگری شود، منی توان وی را 
به خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص محکوم 

کرد؛ حتی اگر این قتل به صورت عمدی واقع 
شده باشد.

بنابراین، اصل بر این است که ارتکاب جرم 
تحمل مجازات را به دنبال دارد؛ یعنی هر کس 

مرتکب رفتار ممنوعه ی قانونی شود، باید 
عقوبت آن را تحمل کند، اما گاه به علت وجود 

برخی عوامل، شخص مجرم مجازات منی شود که 
یکی از این موارد، ارتکاب جرم در حین دفاع 
مرشوع است. البته هامن طور که پیش  تر نیز 

ذکرداده شد، دفاع مرشوع به طور کلی بر عنوان 
مجرمانه اثر می گذارد؛ یعنی عمل را از شمول 
عنوان مجرمانه خارج می کند و از این طریق 

باعث می شود که فرد مجازات نشود.
رشایط تحقق دفاع مرشوع:

حال که به اختصار با دفاع مرشوع و تأثیر آن 
در مجازات افراد آشنا شدیم، باید به این نکته 

اشاره کنیم که تحقق دفاع مرشوع منوط به 
رعایت رشایط است. یعنی منی توان هر نوع 

دفاعی را مرشوع دانست، اما پرسش این است 
که چه رشایطی برای تحقق دفاع مرشوع الزم 
است؟ به عبارت بهرت، باید چه رشایطی وجود 

داشته باشد تا بگوییم دفاعی که صورت گرفته 
مرشوع است؟ پرداخنت به رشایط دفاع مرشوع 

نیاز به تحلیل و بررسی  فقره )2( ماده 127 
کود جزای افغانستان  را دارد، زیرا در این ماده، 
قانون گذار دفاع مرشوع را پیش بینی کرده است. 

ترصیح میدارد:

بــورد آمــوزگارران تعلیــامت حقــوق مدنــی 
ریاســت عمومی مســاعدت هــای حقوقی 
ــه  ــالن مطروح ــق پ ــه،  مطاب وزارت عدلی
ای شــان بــه روزهــای دوشــنبه،  ســه شــنبه  
وچهارشــنبه مــورخ 26، 27، 28 حمــل  ســال 
1398 ورکشــاپ آموزشی ســه  روزه را تحت 
عنــوان معرفــی مراســم عروســی ازدیــدگاه 
رشع وقانون برای اعضای مبلغین ســاحوی 
دردفرتکارشــان دایرمنودنــد، موضوعــات کــه 
روی آن بحــث وتبــادل نظرصــورت گرفــت 
چــون، محافل عروســی، نامزدی یا شــیرینی 
خــوری، طویانــه، خویش خوری، شــب حنا، 
مهــر، مهراملثــل، جهیــز، پایــوازی وچندیــن 
ــه ای  ــن ورکشــاپ هم ــر،  درای ــوارد دیگ م

مبلغیــن ســاحوی اشــرتاک منــوده بودند.

رشایط دفاع مرشوع
تتبع ونگارش: عبدالرحمن عظیمی
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نه تندى اعامل کرده اند و نه 
کندى و مسامحه منوده اند اما با این 
حال همچنان فرزند شان از خواندن 

مناز رسباز مى زند در این صورت 
مسئله کتک زدن و تادیب مناسب، 

آنهم نه شدید و نه این که برخى 
والدین  بدون این که کمرتین قدمى در 
راستاى آموزش دینى فرزندشان برداشته 

باشند باشنیدن این روایت و بدون در 
نظر گرفنت توضیح و تفسیرهاى جانبى 
آن به یکباره به جان فرزند خود افتاده 
و انتقام متامى سهل انگارى هاى خود 

نسبت به تربیت فرزند را از کودک 
خود بگیرندو در نتیجه فرزند خود را 

نسبت به دین و مناز بیزار منایند.
چهارم.هدف از توصیه هاى اسالم 

تربیت دینى صحیح فرزندان مى باشد 
لذا اگر عمىل کردن چنین توصیهاى، 
حتى با در نظر گرفنت متامى جوانب 

گفته شده آن، اثر سوء داشته باشد و 
فرزند را به لجاجت و مقاومت وادار 

مناید، نباید به آن متوسل شد.
2-نکات قابل توجه والدین گرامی: 

تنبیه ممکن است به صورت  گوناگون 
انجام گیرد و منحرص به کتک زدن 

نیست؛ زیرا تررشو یی واخم منودن نیز 
نوعی تنبیه است، همچنان که محروم 
کردن کودکان از بعض امور خوشایند 

و پر جاذبه  نیز تنبیه دیگری است؛ اما 
در تنبیه جسامنی نیز مراد توسل به 

شیوه های خشن و وحشیانه و رضبه 
زدن باترکه انار  روشی لنگ و شالق و. 

. . نیست. مثال در مورد وسیلۀ تنبیه 
زن به وسیلۀ شوهر که قرآن در آیۀ 

»وارضبوهن. . . « به آن اشاره کرده، 
بر خی مفرسان میگونید مراد از رضب  

»زدن" با مسواک است. 
بنابراین، اگر در باب تنبیه زن توسط 

شوهر بدین گونه بر خورد شود. شیوۀ 
خاص تنبیه کودک نیز معلوم است.  
به اولیا و مربیان توصیه میشود که:

اوال: تنبیه و به ویژه تنبیه بدنی را به 
عنوان شیوه های عمومی واصل اولیۀ 

برخورد با خطاهای کودکان به کار 
نگیرند.

ثانیا: براعصاب واحساسات خود 
مسلط باشند ودر صورت لزوم از تنبیه 

استفاده کنند تا جلو کجروی کودک 
را بگیرند، نه اینکه خشم خود را بر 

کودک خالی کنند.
ثالثا: به حداقل تنبیه اکتفا کنند و از 

آن فراتر نروند.
رابعا: برای تنبیه کودک از هر وسیله 

ای استفاده نکنند، همچنین بر صورت 
و مواضع آسیب پذیر کودک نزنند و 
از شدت عمل و تنبیهات خشن جدا 

پرهیز کنند.
خامسا: از درسهای تربیت عملی پیامرب 

گرامی اسالم این بد ست می آید که 
حتی اگر نیازی به تنبیه فرزندان باشد، 

آنهارا نزنیم بلکه در چنین مواقعی 
میتوان با آنها قهرشد؛ زیرا این عمل در 

روحیۀ کودک تأثیر به سزایی دارد و 
کودک احساس میکند با قهر کردن پدر 
یا مادر از او، گویی متام درها به رویش 

بسته میشود و هیچ راهی جز دست 
کشیدن از کارهای خالف خود ندارد، 

پس میکوشد از کارهای زشت خود 
دست بردارد و از پدر و مادر یا مربی 

هم پوزش بخواهد، اما نباید قهر کردن 
خیلی طول بکشد و گرنه بازتابهای 
منفی دیگری در بر خواهد داشت.

منابع وماخذ :
قرآنکریم. 

احادیث نبوی .
کتاب تربیت فرزندان  از منظر اسالم  

)3( گذر به پیشنهاد ساکنین ساحه مربوط ، 
حصول اطمینان شاروال و مجلس شاروالی 
مربوط و منظوری شاروال ایجاد می شود.
)4( امور مربوط به ایجاد گذر ها در طرز 

العمل جداگانه تنظیم می گردد."
تعیین وکیل گذر:

با توجه به مخترص اگاهی که در مورد گذر 
ارایه شد حاال می پردازیم به اینکه وکیل گذر 

چه کسی بوده می تواند و دارای کدام وظایف 
می باشد. بر حسب ماده بیست سوم قانون 
شار والی وکیل گذر " مناینده یک گذر است 

که مطا بق حکم ماده پنجاه و دوم این قانون 
تعیین می گردد."

قبال اشاره منودیم که یک گذربا توجه به 
ماده 52 این قانون با حد اقل پنج صد واحد 

مسکونی و حد اکرث با داشنت هزار واحد 
مسکونی می تواند ایجاد گردد.

هر گذر دارای یک وکیل می باشد چنانکه 
ماده 53 قانون مزبور در زمینه می نگارد:

" )1( گذر دارای وکیل می باشد که به پیشنهاد 
ساکنین گذر و منظوری شاروال تعیین می 

گردد.
)2( طرز پیشنهاد رشایط تعیین و عزل وکیل 

گذر در طرزالعمل که از طرف اداره ارگانهای 
محلی وضع می شود ، تنظیم می گردد.

)3( کمیسیون مستقل اصالحات اداری و 
خدمات ملکی مکلف است در مشوره با اداره 
ارگانهای محلی طرزالعمل را جهت وضع حد 
اقل معیارهای واجد رشایط بودن متقاضیان 

موقف وکیل گذر ، وضع و نرش مناید.
)4( وکیل گذر وظایف و صالحیتهای مربوط 

را طور داوطلبانه بدون دریافت مزد، اجراء و 
اعامل می مناید.

وظایف وکیل گذر:
زمانیکه یک وکیل از طرف ساکنان گذر انتخاب 

شد وظایفی دارد که باید مطابق ماده 54 با 
شاروال همکاری مناید در رابطه به موضوع 

رصاحت ماده فوق را مطالعه می کنیم:
)1(وکیل گذر در اجرای وظایف، مکلفیتها و 
اعامل صالحیت های که مطابق احکام این 

قانون و سایر اسناد تقنینی به شاروالی اعطاء 
گردیده است ، همکاری می مناید.

)2( وکیل گذر امور ذیل را در ساحه مربوط 
اجراء می مناید:

1-اشرتاک در مراسم رسمی ، جشن، عید و 
توزیع صدقات.

2- اشرتاک در مراسم نکاح و همکاری در 
تسهیل اصدار نکاح خط.

3- ارایه گزارش طور ماهوار از ملکیت های 
تحت اجاره یا رهن واقع در گذر مربوط به 

ناحیه مربوط.
4- همکاری با ناحیه مربوط در تنظیف و رس 

سبزی و حفاظت آن.
5- همکاری با موظفین صحت عامه.

6- تصدیق از سکونت اهالی گذر .
7- همکاری در تامین نظم و امن عامه.
8- معرفی معیوبین، ورثه و سایر اهالی 

مستحق به جمعیت هالل احمر افغانی )رسه 
میاشت( یا سایر موسسات خیریه.

9- تطبیق لوایح و طرزالعمل های شاروالی.
10- اجرای سایر وظایف مطابق هدایت کتبی 

ناحیه مربوط.
)3(وکیل گذر در جلسات بررسی عملکرد 

شاروالی توسط اهالی مربوط،مطابق احکام 
این قانون اشرتاک می مناید.

)4( وکیل گذر فهرست اسامی متام ساکنین گذر 
مربوط راقبل از رشوع سال مالی به شاروالی 

تقدیم می مناید.
)5( اداره ارگانهای محلی می تواند با وضع 

طزر العمل ها، لوایح و رهنمودها ، وظایف و 
صالحیتهای بیشرت را به وکیل گذر اعطاء مناید.

از مطالعه متون فوق الذکر به این نتیجه 
می رسیم که گذر بخشی از ناحیه بوده که 

با داشنت حد اقل پنج صد واحد مسکونی می 
تواند ایجاد شود. هرگذر دارای یک مناینده یا 
وکیل گذر می باشد که وکیل گذر با توجه به 

مندرجات ماده فوق می  تواند با  شاروالی 
مربوطه همکاری مناید.اما نکته قابل ذکر این 
است که یک وکیل گذر با این الیحه وظایف 
چگونه می تواند به مسوولیت خویش  بدون 

کدام  وجه مادی عمل مناید . در این صورت یا 
وظایف محول به خوب وجه عملی منی شود و 
یا اینکه ممکن بعضی از وکالی گذر طور عمل 
منایند که ساکنین محل از مطالبات گزاف آنان 

به ستوه امده و در جستجوی راه های حل 
دیگر باشند.

منابع و ماخذ:
قانون اساسی

قانون شاروالی 

)2( حق دفاع مرشوع تحت رشایط ذیل         
بوجود می آید:

1- دفاع در برابر عمل خالف قانون و غیر  
عادالنه.

2- دفاع در برابر حمله و تعرض بالفعل یا 
قریب الوقوع.

3- همزمان بودن  دفاع با حمله شخص 
متجاوز.

4- متناسب بودن دفاع با خطرمورد 
تهدید.

5- دفاع یگانه وسیله دفع خطر باشد.
6- دفاع کننده قصدآ سبب ایجادعمل 

جرمی طرف مقابل نشده باشد.
گاه فردی در مقام دفاع از نفس، ِعرض، 
ناموس،  مال یا آزادی تن خود یا دیگری 

در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی 
یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، 
مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم 

محسوب منی شود.« رشایطی که درصورت 
اجامع باعث می شوند رفتار فرد جرم 

شناخته نشود، از قرار زیر هستند:
برای آشنایی با رشایط دفاع مرشوع، الزم 

است نکاتی در خصوص این ماده توضیح 
داده شود که در ادامه به آنها اشاره 

می کنیم.
-ارتکاب جرم در حین دفاع می تواند برای 
دفاع از موضوعات مختلفی صورت بگیرد، 

اما در صورتی می توان رفتاری را دفاع 
مرشوع دانست که برای حامیت از نفس 

)جان(، ِعرض )آبرو(، ناموس، مال یا آزادی 
خود یا دیگران انجام شده باشد. درواقع، 

امور متعددی می تواند اما قانون  دفاع 
از متامی آنها را مرشوع و مجاز منی داند. 

نکته ی قابل توجه آن است که گاه فرد 
رفتاری را برای دفاع از نفس، ناموس، 

مال یا آزادی خود انجام می دهد و گاه 
این رفتار مجرمانه را برای دفاع از دیگری 

مرتکب می شود.قانون این دفاع را با 
رعایت رشایط که به آن اشاره شد، مرشوع 

می داند.
- دفاع در برابر حمله  و یا تعرض  که 
عمآل صورت  می گیرد، صورت گرفته 
باشد   و یا عمل در آستانه  به وقوع 

پیوسنت می باشد  طور مثال شخصی باالی 
شخصی دیگری تعرض و یا حمله می 

مناید  فردیکه مورد حمله قرار گرفته در 
صورتیکه  همزمان به دفاع متوصل گردد 

، دفاع مرشوع دانسته شده در غیر آن 
دفاع مرشوع محسوب منی گردد. ویا حمله 

یا تعرض در حالت بوقوع پیوسنت باشد. 
طور مثال شخصی  با سالح ناریه  شخصی  

دیگری را نشانه می گیردو هدفش مورد 
اثابت  قرار دادن آن شخص می باشد در 

آن صورت هم فرد مورد هدف از خود 
دفاع می مناید در صورتیکه متناسب عمل 

منوده باشد، دفاع مرشوع دانسته می شود.   
-رفتاری که فرد به عنوان دفاع انجام 

می دهد، باید برای دفع تجاوز یا خطر 
رضورت داشته باشد. این رشط بدین 

معناست که اگر شخصی که در معرض 
خطر قرار گرفته، بتواند فرار کند یا با 
استفاده از روش هایی همچون فریاد 

زدن از دیگران کمک بگیرد و به این نحو 
متجاوز را دفع کند، باید از هامن روش 

استفاده کند. مثال شخصی را تصور کنید 
که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته است. 
این شخص اگر بتواند از مأموران امنیتی 
کمک بگیرد، موظف است همین کار را 

برای محافظت از خود انجام بدهد. حال 
اگر به جای کمک گرفنت از آنها، خودش 

به دفاع از خود بپردازد و در حین دفاع 
رفتاری انجام دهد که به مرگ مهاجم 

منتهی شود، منی توان گفت چنین دفاعی 
مرشوع است. درواقع مرشوع بودن دفاع 

منوط به این است که دفاع تنها راه ممکن 
برای دفع خطر و رهایی از حمله در 

صورتیکه دفع مهاجم به هیچ وسیله ای 

ممکن نباشد.
به مثال دیگری توجه کنید. شخصی با 
قمه به دیگری حمله می کند و کسی 
که مورد حمله قرار گرفته  است، قمه 

را از دست او می گیرد و سپس با هامن 
قمه فرد مهاجم را می کشد. در این 

حالت منی تواند ادعا کند که برای دفاع 
از خودش مهاجم را کشته  است، زیرا با 
گرفنت قمه از دست مهاجم، خطر رفع 

شده  و منی توان گفت ارتکاب این رفتار 
برای دفع خطر رضورت دارد. هر چند 

شاید خود این شخص چنین تصوری 
داشته باشد که برای دفاع از خودش 

دست به این کار زده  است، اما این رفتار 
بیش از آنکه با دفاع مشابهت داشته 

باشد، با انتقام شباهت دارد.
-  خطر و تجاوزیکه مدافع درصدد 

مقابله با آن برآمده است، نباید به سبب 
اقدام آگاهانه یا تجاوز خود او ایجاد 
شده باشد. به عبارت بهرت، اگر شخص 
الف رفتاری انجام بدهد که موجب 

شود شخص ب تحریک شود و به او 
حمله کند، شخص الف منی تواند دفاع از 
خود در برابر این حمله را دفاع مرشوع 

بداند. به همین دلیل، اگر در جریان آن، 
دست به رفتاری بزند که به قتل یا رضب 
و جرح مهاجم منتهی شود، مسئول رفتار 

خود خواهد بود و به خاطر آن مجازات 
خواهد شد. فرض کنید شخصی با کتک 

زدن دیگری، او را تحریک کند و این 
شخص در اثر ایراد رضب وجرح عمدی، 

تحریک شده و به او حمله کند. در این 
حالت فردی که ابتدا حمله کرده و حاال 

موردحمله واقع شده  است، منی تواند 
رفتار خود را دفاع مرشوع بداند.

یکی از مهم ترین موضوعیکه در باال  
توضیح داده شد  در ماده  131 کود 
جزای افغانستان هم ذکر شده، این 

است ) دفاع مرشوع در برابر موظف 
امنیتی در صورتی که وظیفه خود را 

مطابق احکام قانون وباحسن نیت انجام 
دهد، گرچه در جریان وظیفه از حدود 

صالحیت قانونی خود تجاوز مناید، 
جواز ندارد. مگر این که خوف تعرض 

به ناموس یا آزادی ناشی از عمل آن به 
دالیل معقول ثابت باشد(.  

به هر صورت در بعض حاالت طوری 
اتفاق می افتد که شخص از محدوده 
حق دفاع مرشوع تجاوز می مناید در 

این حالت قانون شخص متجاوزرا با در 
نظرداشت رشایط خاص  قابل مجازات 
می داند چنانچه ماده  132 کود جزا 

در زمینه ترصیح می دارد:"شخص که با 
حس نیت از حدود حق مرشوع مندرج 

این قانون تجاوز منوده باشد،جزای 
عمل وی در صورتی که جنایت باشد، 
به جنحه و اگر جنحه باشد، به جزای 

قباحت تنزیل می یابد."
طوریکه خوانده آمدیم دفاع مرشوع 

حق مسلم هر فردیکه مورد تجاوز قرار 
می گیرد، می باشد مگر قانون جهت 

رفع ابهامات و جلو گیری از زیاده 
روی جهت تامین عدالت یک سلسله 

قواعدی را وضع  منوده است تا شخص 
که به دفاع می پردازد در عمل کرد 

خویش تعدی و تجاوز ننامید در صورت 
تجاوز از حق ، قانون آن را مستوجب 

مجازات دانسته است  اما یک موضوع 
قابل دقت است در صورتیکه موضوع 
دفاع مرشوع مطرح باشد و در آن از 

طرف مدافع زیاده روی صورت گرفته 
باشد قانون در مجازات آن یک سلسله 

تخفیفات را مدنظر داشته تا  عدالت به 
بهرتین وجه در جامعه تامین گردد.

منابع:
برگرفت از سایت انرتنتی،  

کتاب حقوق جزای عمومی ایران،
 کود جزا افغانستان.

1.اجراأت جزائی: عبارت از پروسه کشف، 
تحقیق، تعقیب و محاکمه طبق احکام قانون 

می¬باشد.
2.استنطاق: مطالبه بیان حقایق از مظنون 

است در رابطه به ارتکاب جرم ، نحوه و انگیزۀ 
عمل در حدود احکام قانون. ) فقره 12 ماده 

4 ق.ا.ج(
3.اسناد: اوراقی است که حاوی معلومات 

رسمی یا خصوصی به شمول اوراق 
تحقیق،گزارش اهل خربه، قرار یا حکم محکمه، 

نوشته ها، کتاب و یا امثال آن می¬باشد.
4.اقارب: زوج و زوجه واصول و فروع آنها 

برای یکدیگر الی درجه دوم،پدر،مادر واصول 
آنها الی درجه دوم  و برادر، خواهر، کاکا، 

ماما، خاله، عمه و فروع آنها الی درجه 
دوممی¬باشند.

5.اقرار: اعرتاف به ارتکاب جرم است ، بدون 
اکراه با رضایت کامل و درحالت صحت عقل 

در حضور محکمۀ با صالحیت.
6.اهل خربه: شخص مسلکییا فنی است که در 
رشتۀ معین دارای تخصص، معلومات و تجربۀ 

کافیباشد.
7.برائت: حالتی است که محکمه بنا بر فقدان 
موجودیت دالیل اثبات به بی گناهی متهم و 

رد اتهام در هامن قضیه حکم منوده باشد.
8.بی بضاعت: شخصی است که عاید وی کفاف 
حد اقل معیشت او را نه مناید.) فقره3 ماده 4 

م.م.ح(.
9.پولیس: شامل افرس، ساتنمن و ساتونکی 

بوده که در تشکیل وزارت امور داخله استخدام 
و جهت تأمین نظم و امن عامه طبق احکام 

قانون فعالیت می¬مناید. ) ماده 2 ق.پ(.
10.تحقیق جرم: بررسی همه جانبۀواقعۀ 

جرمی است به اساس دالیل جمع آوری شده 
توسط څارنوال به طریق استجواب و استنطاق 

از متهم،استامع بیانات یا اظهارات شهود و 
مطلعین و ارزیابی دالیل و مدارک جرمی جمع 
آوری شده به منظور تثبیت وقوع یا عدم وقوع 
جرم، شناخت مرتکب و انتساب اتهام به متهم 

در حدود احکامقانون.
11.تعقیب عدلی: پیگیری واقعۀ جرمی و 

مرتکب آن است که شامل اجراأت کشف و 
تحقیق جرم، محاکمه و تنفیذ حکم می¬گردد.

12.تفتیش: بازرسی اماکن، اشیاء و اسناد است، 
به منظور گرفتاری مظنون یا متهم، ضبط اشیاء 

وحفظ مدارک جرم.
13.تالشی: بازرسی بدن، لباس، محمولۀ شخص 
و وسـایل حمل ونقل است به منظور در یافت 

مدارکجرمی.
14.توقيف: نگهداری و سلبآزادی مؤقت 

مظنون يا متهم است در مرحلۀ تحقیق و 
تعقیب عدلی به امرڅارنوال یا محکمه در 
محلی که طبقحکم قانون به آن اختصاص 

یافتهاست. 
15.جرم:  اجرای عملی که قانون آنرا منع منوده 
و یا امتناع از عملی که قانون به اجرای آن امر 

منوده باشد.
16.جرم مشهود: جرم در یکی از احوال آتی 

مشهود شمرده می¬شود:
1-مرتکب حین ارتکاب جرم یا اندکی بعد از 
ارتکاب ،مشاهده یا بالفاصله از طرف مردم 

گرفتار شود.
2-مرتکب بعد از ارتکاب جرم، فرار  و بالفاصله 

از طرف مجنی علیه، پولیس یا مردم شناسائی 
یا بالفعل تعقیب شود.

3-در صورتی که شخص در محل واقعه با 
سالح یا اشیائی گرفتارشود که وضع موجود 
بر فاعلبودن شخص و استعامل اشیایمذکور 

در جرم ارتکاب شده داللت مناید. ) ماده 82 
ق.ا.ج(.

17.حجز: نگهداری محکوم علیهمصاب به 
امراض روانی یا ضعفعقلی یاصغارت است در 
محلی کهمطابق احکام قانون به آن اختصاص 

یافته باشد.
18.)حفظ اوراق)دوسیه(: تصمیمیاست که 

توسط څارنوال مبنی برتعویق اجراأت )حفظ 

رشایط دفاع... حکم تنبیه...
اصطالحات حقوقی چگونگی ایجادگذر...
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ج( آموزش وپرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی 
بویژهبوسیله معمول کردن تدریجی آموزش وپرورش 
مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در 

دسرتس عمومقرار گیرد.
االمکان  حتی  باید  )اساس(  پایه  وپرورش  آموزش  د( 
برای کسانی کهفاقد آموزش و پرورش ابتدائی بوده یا 

آنرا تکمیل نکرده باشند تشویق وتشدید شود.
ه( توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعاالنه 
دنبال شود ونیز باید یک تر تیب کافی اعطای بورس 
مادی  رشایط  و  گردد  قرار  تحصیلی(بر  )هزینه  ها 

معلامن باید پیوسته بهبود یابد.
که  متعهدمیشوند  میثاق  این  طرف  های  کشور   -3
آزادی والدین یا رسپرست قانونی کودکان را برحسب 
مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانش سوای مدارس 
مدارس  که  این  به  مرشوط  بشامرند  محرتم  دولتی 
مزبور با حد اقل موازین )قواعد ( آموزش وپرورش، 
که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد، 
واخالقی  مذهبی  وپرورش  وآموزش  کنند  مطابقت 
رس  یا  والدین  شخصی  معتقدات  مطابق  کودکان 

پرستان آنان تامین گردد.
4-هیچ یک از اعضای این ماده نباید به نحوی تفسیر 
ایجاد  به  حقوقی  واشخاص  افراد  آزادی  با  که  گردد 
بر  مناید.مرشوط  اخالل  آموزشی  موسسات  واداره 
رعایت  ماده  این  اول  بند  در  مقرره  اصول  که  این 
شود وتعلیامتی که در چنین موسساتی آموزش داده 
دولت  است  ممکن  که  اقل  حد  موازین  با  میشود 

تجویز کرده باشد مطابقت کند.
به  حقوق  جمله  از  سیدا  در  آموزش  حق  تساوی 
رسمیت شناخته شده زنان را حق مساوی آموزش با 
و  ماهوی  از حقوق  یکی  آموزش  میداند.حق  مردان 
برای دخرتان مانند  به رسمیت شناخته شده  اساسی 
پرسان می باشد که کشور ها متعهد اند تا مکلفیت 
مناید.  ادا  اساسی  حق  این  تضمین  جهت  را  خویش 
عضو  دول  میکند"  ترصیح  سیدا   )10( ماده  چنانکه 
زنان  به  نسبت  تبعیض  رفع  برای  را  اقدام  گونه  هر 
انجام خواهد داد تا تضمن کنند که زنان در آموزش 
از حقوق برابربا مردان برخوردارند به خصوص برابری 

زن و مرد را در موارد زیر تضمین خوهند کرد:
الف. رشایط یکسان در زمینه راهنامیی انتخاب حرفه 
به آموزش و دریافت شهادتنامه در  و فن، دسرتسی 
رستایی،  مناطق  در  آموزش  موسسات  انواع  همه 
آموزش  مکتب،  از  قبل  آموزش  در  باید  تساویی  این 
عمومی، فنی و اختصاصی و آموزش عالی فنی و نیز 

در همه دوره های آموزش حرفه ای تضمین شود.
امتحانات  سان،  یک  درسی  برنامه  به  دسرتسی  ب. 
های  و صالحیت  ها  مهارت  دارای  معلمین  یکسان، 
کیفیت  با  آموزشی  امکانات  و  ها  محل  و  سان  یک 

یکسان. 
پ( از بین بوردن هر گونه موانع ، مفهوم کلیه نقش 
طریق  از  اشکال  همه  و  سطح  همه  در  مرد  و  زن 
تشویق آموزش و سایر روش های آموزشی که رسید ن 
به این هدف را مکن می سازند و به ویژه با تجدید 
نظر کتاب های درسی وبرنامه های آموزشی مکاتب 

و متناسب ساخنت روش های آموزشی.
برنامه  به  دستیابی  برای  سان  یک  های  فرصت  ث( 
های مربوط به ادامه  تحصیل، از جمله برنامه های 
به  عملی  آموزی  سواد  و  ساالن  بزرگ  آموزی  سواد 
خالی  رسیعرت  هرچی  کاهش  هدف  با  برنامه  ویژه 

آموزشی موجود بین زنان و مردان.
ج( کاهش میزان ترک تحصیل دخرتان و تظیم برنامه 
را  مکتب  وقت  از  پیش  که  زنان  و  دخرتان  برای  ها 

ترک کرده اند.
چ( امکانات یکسان برای رشکت فعال زنان در ورزش 

و تربیت بدنی.
برای  مشخص  آموزشی  اطالعات  بر  دسرتسی  ح( 
تضمین سالمتی، تندرستی خانواده ، از جمله اطالعات 

و رهنامیی در انجام مورد تنظیم خانواده ."
دسرتسی برابر دخرتان با پرسان در آموزش:

به   نسبت  پرسان  دسرتسی  کشورها  از  خیلی  در 
بیشرت میباشند مثال: در کشور ما  به آموزش  دخرتان 
افغانستان خانواده ها بیشرت گرایش دارند که  پرسان 
مصؤن  مکاتب،  دوری  بفرستند.  مکتب  به  را  خود 
نبودن راه مکتب برای دخرتان، عدم پزیریش روحیه 
پسند  نا  های  عرف  های  رعایت  و  جامعه  جمعی 
اجتامعی از طرف والدین امار دخرتان که به مکتب 

میروند را کاهش میدهند.
دست  روی  را  اقدامات  تا  است  مکلف  دولت  پس 
آموزش  حق  از  پرسان  مانند  نیز  دخرتان  که  گیرد 
را داشته  با پرسان  استفاده کرده و دسرتسی یکسان 
باشند حتی اگر رضورت باشد دولت باید برنامه های 
خاص را برای سواد آموزی زنان و یاد گرفنت حرفه های 

مشخص به زنان روی دست گیرد.
آموزش،(   ( حق  این  از  گیری  بهره  برای  بنابراینزنان 
نسبت به مردان بنابر دالیل مختلف تاریخی، سیاسی، 
بیشرت  مشکالت  با  خانوادگی  و  اجتامعی  فرهنگی، 
و  اشتغال  و  استخدام  در  تبعیض  اند.  بوده  مواجه 
شده  موجب  مردان  و  زنان  به  مشاغل  بندی  دسته 
صحی  آموزشی،  مشاغل  در  اکرثآ  زنان  که  است 
از  کمی  تعداد  یک  تنها  باشندو  شامل  وخدماتی 
مشاغل صنعتی را به خود اختصاص دهند. همچنین 
تبعیض در آموزش های حرفوی ورشد ظرفیت سبب 
به  یافنت  دست  به  مؤفق  کمرت  زنان  که  است  شده 
شاغل مدیریتی  و عالی شوند و اغلب به رتبه های 

پایین تر اکتفأ می کنند. 
منابع وماخذ:

قرانکریم .
احادیث نبوی.

قانون اساسی . 
قانون منع حشونت.

اعالمیه جهانی حقوق برش 
کنوانسیون بین املللی اقتصادی ،اجتامعی وفرهنگی .

1-رییس جمهور و معاونان وی.

2- رییس اجراییه و معاوناو ن وی.

3- روساو اعضای مجلسین شورای ملی .

4- رییس و اعضای سرته محکمه .

5- وزراء

6- لوی سارنوال.

7- مشاور امنیت ملی.

8- مناینده خاص رییس جمهور.

9- رییس عمومی اداره ارگانهای محل.

قونسلی  و  سیاسی  های  منایندگی  اعضای  و  رییس   -10
نظامی،  های  اتشه  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
فرهنگی و تجارتی کشور درخارج و سایر اتشه ها مطابق 

کنوانسیون های مربوط.

12-رییس و اعضای منایندگی دایمی افغانستان در سازمان 
ملل متحد و سازمانهای بین املللی و منطقوی.

)2( به همرسان اشخاص مندرج اجزای )1، 2، 11 و 12( 
فقره )1( این ماده حین مسافرت، پاسپورت سیاسی صادر 

می گردد.

حین  رصف  آتی  اشخاص  برای  سیاسی  )3(پاسپورت 
مسافرت های رسمی صادر می گردد:

1-معینان

2- معاونان لوی سارنوال.

3- روسای عمومی ادارات مستقل و معاونان آنها.

4- روسا و اعضا کمیسیون های مستقل.

5- والیان و شاروال کابل.

6- افرسان دارای بست یا رتبه دگر جرنالی و باالتر از آن.

7- مقامات دولتی بستهای مافوق و خارج رتبه.

8- روساء و معاونان شعبات و کارکنان امور اداری، فنی و 
خدماتی از این حکم مستثنی می باشد.

9- اشخاصی که به اجرای امور رسمی موظف می گردند 
امور  وزیر  تشخیص  با  جمهور  رییس  حکم  اساس  به 

خارجه.

پاسپورت مخصوص:
ماده نهم قانون پاسپورت د رزمینه چنین حکم می مناید .

پاسپورت مخصوص در سفرهای غیر رسمی برای اشخاص 
ذیل صادر می گردد:

1-اشخاص مندرج فقره )3( ماده هشتم این قانون کارکنان 
خدمات ملکی بستهای دوم و باال تر از ان و افرسان رتبه 

برید جرنالی و باالتر از آن .

2- فرزندان کمرت از سن هجده سالگی و اعضای خانواده 
مقامات عالی رتبه دولتی .

و  دوم  بستهای  متقاعد  ملکی  خدمات  کارکنان  برای   -3
باالتر  و  جرنالی  برید  رتبه  متقاعد  افرسان  و  ان  از  باالتر 

آز آن.

واجد  افراد  کدام  که  منوده  مشخص  کامال  متذکره  ماده 
رشایط می توانند از پاسپورت مخصوص استفاده منایند.

پاسپورت خدمت:

در  پاسپورت خدمت   ، پاسپورت  قانون  دهم  ماده  بر  بنا 
سفرهای رسمی برای اشخاص ذیل صادر می گردد:

1-کار کنان دولت و منسوبین نظامی .

قانون امور ذاتی رسبازان را که توسط 
مصوبه شامره )20 ( مورخ 4 / 12 / 1397 کابینه 

جمهوری اسالمی افغانستان تصویب وتوسط فرمان 
شامره ) 348 ( تاریخ 11 / 12 / 1397رئیس جمهور 

اسالمی افغانستان بداخل )8 ( فصل )60 (  ماده 
توشیح گردیده به معرفی میگیریم.

فصل اول قانون مذکور شامل مبنی ، اهداف ، 
اصطالحات وساحه تطبیق بوده که مبنی این قانون 
ماده )75 ( قانون اساسی است.  اهداف این قانون 

که در رابطه به جلب وجذب واستخدام رس بازان 
در سکتور های امنیتی ودفاعی کشور، تحکیم 

صفوف نیروهای امنیتی ودفاعی جهت دفاع از 
متامیت ارضی وحفظ استقالل کشورمی باشد.  
تشویق جوانان به پیوسنت داوطلبانه به صفت 

رس باز در سکتوردفاعی وامنیتی وتنظیم وجایب، 
حقوق وامتیازات مادی ومعنوی رسبازان بوده 
وهمچنان  توضیح اصطالحات درین فصل بیان 

شده است مانند: سکتورامنیتی ودفاعی،  رسباز،  
امور ذاتی : که شامل مکافات ، مجازات ، تبدیلی 
، غیر حارضی ، شهادت ، مفقودیت ، معلولیت ، 
رخصتی ، مریضی ، وسایر حقوق مادی ومعنوی 

رسبازان میگردد. 
فصل دوم قانون مذکور شامل استخدام رس باز 

میباشد به این معنی کسیکه تابعیت افغانستان 
را داشته باشد ، سن اش از )18 ( سال کم نباشد، 

معتاد به مواد مخدر نباشد، توانایی جسمی 
وروحی داشته باشد. به جرایم تروریستی وقاچاق 

بری محکوم نشده باشد. عضویت در احزاب 
سیاسی را نداشته باشد به صفت رس بازاستخدام 

میگردد.   
بدین ترتیب موضوع پذیریش، ترتیب دفرت ذاتی 

، تقسیامت رسبازان به قطعات وجزو تامهای 
سکتور نظامی آنهم در صورتیکه در قطعات 

وجزوتامها کمبود باشد و مشارکت ملی ، مسلکی 
بودن ، توامنندی وشایستگی ، تخصص ، مسلک 
ومهارتهای اضافی رسباز در نظر گرفته شده در 
قطعات و جزوتامهای که کمبود دارند وقطعات 

جدیدالتشکیل تقسیامت می گردند. 
  نا گفته نباید گذاشت که مدت قرار داد خدمت 
رس بازی در ادارات سکتور دفاعی و امنیتی )3 ( 

سال  و مدت خدمت رسبازی در قطعات کوماندوو 
خاص )5 ( سال می باشد. 

هکذا محاسبه خدمت ، تجدید قرار داد یا جذب 

مجدد ، محاسبه خدمت در ارتقاء به 
ساتنمنی یا برید ملی ، مطالبه اسناد خدمت و 

تبدیلی باشد . اما تبدیلی رس باز طوری صورت می 
گیرد که اگر رس باز رس پرست فامیل نداشته باشد 

از یک قطعه وجزو تام به قطعه وجزوتام دیگر 
تبدیل شده می تواند. یا اینکه از یک فامیل اگر 

دونفر در خدمت رس بازی در والیات باشند یکی 
از آنها درمحل که بتواند از فامیل خود رس پرستی 

کند تبدیل میگردد.
همچنان تبدیلی به اساس رضورت قطعات 

وجزوتامها امنیتی  صورت می گیرد. البته تبدیلی 
رسبازان از صالحیت مقامات ذیل می باشد: 

در داخل لواء به پیشنهاد آمر مربوطه ومنظوری 
قو ماندان قطعه از یک جزو تام بزرگ به جزوتام 
بزرگ دیگر به موافقه قوماندان مربوط ومنظوری 

مقامات ذیصالح تحقق پیدا می کند .
اما قابل ذکر است که  تعیین وتبدیلی رس باز 
اناث ، طبق تشکیل با در نظر داشت مسلک 

ورضورت در بخشهای اداری قرار گاه ها، قطعات ، 
شفاخانه ها وموسسات تعلیمی وتحصیلی نظامی، 

اعامالتخانه ها ، لوژستیک ، منابع برشی، نظارت 
خانه ، توقیف خانه ومحابس زنانه ، تعیین وتبدیل 

می گردد.  
بدین تر تیب فصل مذکور در بر گیرنده تبدیلی 
رسباز جهت اکامل جزوتام ، جذب رس بازان در 
حالت تنقیص تشکیالتی ، در نظر گرفنت رشایط 
خاص ، عدم تبدیلی رس باز است. که البته همه 

موارد ذکر شده قابل فهم می باشد. تنها چیزیکه 
باید ذکر شود رشایط خاص است که هدف از 

رشایط خاص در نظر گرفنت معیار های شایستگی، 
تجربه و مهارت مسلکی وتخصصی میباشد از 

جانب دیگر موضوع مهمرت از همه اینکه رس بازان 
اناث بدون رضورت مربم در قطعات محاربوی 
پیاده ، توپچی وزرهدار استخدام شده منیتواند.

فصل سوم قانون امور ذاتیه رس بازان در بر گیرنده 
وجایب، حقوق و امتیازات رس بازان میباشد که 

وجایب شان شامل امور مانند: اجرای تحلیف 
عسکری ، اجرای اوامرعسکری ، رعایت دسپلین 

عسکری ، حفظ محرمیت ارسار نظامی ، آموخنت 
سواد وارتقای سطح دانش مسلکی وعقید تی ، 

آموخنت طرز استفاده از اسلحه وتخنیک محاربوی 
، ملبس بودن با یونیفورم نظامی ، امتناع از رشکت 
در اجتامعات ، اعتصابات وتظاهرات در جریان 

مدت خدمت، انجام صادقانه وظایف 
محوله طبق اوامر ، پالیسی ها ، قوانین ومقرره 

های نافذه کشور ، رعایت اصولنامه ها ی نظامی 
حین اجرای وظایف و حفظ وحدت ملی و برادری 

در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی است .
نا گفته نباید گذاشت که  در پهلوی وجایب ، 

حقوق رس بازان را نیز تذکر داده که شامل : معاش 
، البسه ، اعاشه ، اباته ، رخصتی ، خدمات صحی ، 
حقوق بعد از انفصال ، مکافات ، و سایر امتیازات 

مادی ومعنوی مطابق اسناد تقنینی مربوط می 
باشد.  

 بدین ترتیب از اجرای حقوق وامتیازات ، مکافات 
، معاش امتیازی ، معاش خدمتی ، حقوق جریان 
تعلیم ، خدمات صحی رایگان ، کرایه رخصتی ، 

حقوق وامتیازات دوره تحقیق ومحاکمه ، حقوق 
وامتیازات اسارت رس باز،  بحث منوده است .

فصل چهارم قانون متذکره از موقف های رس بازان 
بحث منوده است که شامل: حالت اصلی ، )خدمت 

بالفعل ( حالت خدمتی ، موقف احتیاط فعال ، 
احتیاط غیر فعال ، احتیاط در حالت اضطرار وسفر 

بری را در بر می گیرد.
فصل پنجم قانون امور ذاتیه رس بازان در بر گیرنده 

رخصتی های رس بازان میباشد که شامل : رخصتی 
های ساالنه ، رخصتی فریضه حج ، رخصتی 

والدی ، رخصتی تشویقی وامتیازی ، رخصتی در 
حالت اضطرارو سفر بری ، منظوری رخصتی ها 
، تسهیالت جهت انتقال رس بازان رخصت شده 

است .
فصل ششم قانون متذکره حالت انفصال رس باز از 

وظیفه را رشح داده است . از قبیل  : 
مشکوک بودن مستند به راپورارگانهای کشفی 

واستخباراتی ، اکامل میعاد خدمت ، محکومیت 
به حبس بیش از یک سال ، غیابت بیشرت از )45 

( روز مسلسل ، اعتیاد به مواد مخدر، اسارت 
و مفقودیت به اساس تصدیق ادارات کشفی و 

استخباراتی بعد از دوسال، مصاب شدن به مرض 
ساری صعب العالج

،معلولیت یا وفات ، پیوسنت به دشمن در صورت 
تائید ار گانهای کشفی و استخباراتی ، اکامل مدت 

)27 ( سال خدمت بالفعل ، تکمیل سن )50 ( 
سالگی ، مگر اینکه داوطلبانه به وظیفه رس بازی 

خود ادامه دهد. وحالت انفصال از وظیفه  و قرار 

گرفنت درموقف احتیاط فعال بیش از سه 
ماه را در بر دارد.

  عالوه بر موارد فوق فصل ششم این قانون در بر 
گیرنده موضوعات چون : ممنوعیت جلب و جذب 

توسط قوماندانی ها ،حقوق و امتیازات رسبازان 
جدید الشمول ، حقوق رس بازان متوفی باالثر 

وظیفه ، حقوق و امتیازات رس بازان بعد از انفصال 
، پرداخت حقوق و امتیازات شهداء و معلولین ، 

سند افتخاری و تثبیت معلولیت میباشد.

فصل هفتم این قانون در بر گیرنده موضوعات 
ذیل میباشد : احتیاط موقت غیر فعال ، ختم دوره 
احتیاط موقت غیر فعال ، حقوق وامتیازات دوره 

احتیاط ، حالت اضطرار وسفر بری  را دربر میگیرد 
که : تحت عناوین فوق رسبازیکه دوره خدمت را 

تکمیل می کند در احتیاط غیر فعال قرار گرفته 
در حاالت ذیل دوره احتیاط غیر فعال آن ختم 

میگردد:

1- در صورتیکه سن پنجاه سالگی را تکمیل منوده 
باشند؛

2 – در صورتیکه به اساس نظر کمیسیون صحی 
قابلیت خدمت را نداشته باشند؛

اگر رس بازانیکه از دوره احتیاط غیر فعال در 
حالت اضطرار وسفر بری احضار میگردند، جهت 
تعلیم وتربیه در کورسها معرفی گردیده مستحق 

معاش وامتیازات می شوند.اما در صورتیکه از خود 
لیاقت وشایستگی نشان دهند ،مستحق ترفیع به 

رتبه بریدملی یا ساتنمنی شناخته می شوند.

وظایف رسبازان که از احتیاط غیر فعال به دوره 
اضطراروسفر بری خواسته شده بودند بعد از 

ختم حالت مذکور به اساس امر وزیر دفاع وامور 
داخله ورییس عمومی امنیت ملی یکامهه معاش 

وامتیازات آن بدون وضع کرسات طور مکافات 
نقدی از قطعه یا جزوتام مربوط به آنها پرداخته 

می شود.

فصل هشتم قانون امور ذاتیه رس بازان احکام 
نهایی مربوط به این قانون را بحث کرده که 

دربر گیرنده وضع طرزالعمل ، تخلفات انظباطی 
ودسپلینی و امور ذاتی پولیس محلی می باشد.

با در نظر داشت عناوین فوق الذکر سکتور های 

های  منایندگی  تخنیکی  و  اداری  2-کارکنان 
کارکنان  فرزندان  آنها.3-  همرسان  و  خارج  در  کشور 
سازمان  در  افغانستان  دایمی  منایندگی  و  دیپلوماتیک 

ملل متحد و سازمان های بین املللی و منطقوی.

و  ملی  پولیس   ، ملی  اردوی  مجروحین  یا  مریضان   -4
حریم  از  دفاع  راه  در  اشخاصیکه  سایر  یا  ملی  امنیت 
و  معالجه  غرض  و  گردیده   معلول  یا  مجروح  کشور 

تداوی رسام به خارج کشور اعزام میگردند.

زمان  مدت  قانون  این  یازدهم  ماده  یک   فقره  در 
پاسپورتهای سیاسی و مخصوص پنج سال و از پاسپورت 
خدمت ده سال ذکر گردیده است.در فقره دوم این ماده 
مبنی بر تجدید پاسپورتهای مندرج فقره یک)پاسپورتهای 
امور  وزارت  عهده  به  ماده  این    ) خدمت  و  سیاسی 

خارجه می باشد.

پاسپورت عادی:
 ، پاسپورت  قانون  دوازدهم  ه  ماد  داشت  نظر  در  با 
اشخاص طبق  برای  به مقصد مسافرت  پاسپورت عادی 
تقاضای در خواست دهنده برای مدت پنج سال یا ده 

سال صادر می گردد.

و  مخصوص   ، سیاسی  پاسپورت  که  آوریست  یاد  قابل 
گردد  می  صادر  خارجه  امور  وزارت  طرف  از  خدمت 
ریاست  طرف  از  کشور  داخل  در  عادی  پاسپورت  و 
پاسپورت وزارت امور داخله صادر و در والیات از طرف 
منایندگی های آن اسناد ترتیب و طی مراحل گردیده و 
طبق احکام این قانون از طرف ریاست پاسپورت صادر 
و توسط منایندگی های آن در والیات مربوط توزیع می 

گردد. 

در  رضورت  اساس  به  کشور  خارج  در  عادی  پاسپورت 
حوزه های صدور 

 در منایندگی های سیاسی یا قوسنلی وزارت امور خارجه 
طبق طرزالعمل خاص صادر می گردد.

نا گفته نباید گذاشت که پاسپورت عادی به رویت ماده 
چهارده قانون پاسپورت به رویت تذکره تابعیت افغانی 
در خواست دهنده طبق طرزالعملی که از طرف وزارت 
می  صادر  شود  می  ترتیب  داخله  و  خارجه  امور  های 

گردد. 

صدور پاسپورت به مقصد تجارت:
کسانیکه برای تجارت اقدام می مناید و از کشور خارج 
می  انتقال  کشور  داخل  به  تجارت  منظور  به  اجناس 
راپیشبینی  آتی  احکام  زمینه  در  پاسپورت  قانون  دهند 

منوده است .

که  گفت  توان  می  قانون  این  پانزدهم  ماده  به  نظر 
پاسپورت عادی به مقصد تجارت به اشخاص ذیل صادر 

می گردد:

 ، تولیدی  رشکتهای  عامل  هیئت  یا  معاون   ، 1-رییس 
موسسات  و  ساختامنی   ، زراعتی   ، صنعتی  خصوصی، 
صادر  مرجع  شده  تایید  نامه  جواز  برویت  خدماتی 

کننده.

برویت جوازنامه  قانونی وی  یا وکیل  انفرادی  تاجر   -2
تایید شده مرجع صادر کننده. 

به   افراد می توانند مطابق قانون  این پاسپورت  با اخذ 
نقل و انتقال اموال تجارتی مبادرت ورزند.

صدور پاسپورت به مقصد کار:

در را رابطه با این موضوع  ماده شانزدهم قانون پاسپورت 
ذیال رصاحت دارد:"  پاسپورت برای اشخاصی که به مقصد 
کار عازم خارج از کشور می گردند به معرفی کتبی وزارت 
عادی  پاسپورت   ، معلولین  و  شهدا   ، اجتامعی  امور  و  کار 

صادر می گردد."

صدور پاسپورت به مقصد تحصیل:
از طریق  عالی  تحصیالت  ادامه  برای  که  اشخاصی  و  افراد 
بورس ویا با پول شخصی خود از کشور خارج می شوند باید 
جهت سفر خود از طریق وزارت معارف و تحصیالت عالی 
اقدام به اخذ پاسپورت مناید ماده هفدهم قانون پاسپورت 
در زمینه چنین ترصیح می دارد:" برای اشخاص که به مقصد 
تحصیل به خارج از کشور سفر می منایند به معرفی وزارت 
های معارف و تحصیالت عالی و سایر ادارات دولتی یا ارایه 
یا قونسلی کشور  از منایندگی های سیاسی  اسناد تحصیلی 
ها که به تصدیق وزارت امور خارجه رسیده باشد پاسپورت 

عادی صادر می گردد."

به  مصاب  اشخاص  و  اطفال  برای  پاسپورت  صدور 
اختالل دماغی:

برای کسانیکه مبتال به تکلیف روانی و خالل دماغی هستند 
ارایه در خواست  با  یا وصی قانونی شان  یا ولی  والدین و 
کتبی به مراجع مربوطه می توانند اقدام به گرفنت پاسپورت 
منایند. ماده هجدهم قانون مذکور در زمینه می نگارد:")1(

پاسپورت برای اطفال به اساس درخواست کتبی والدین و یا 
در حاالت خاص یکی از آنها ، ولی ، وصی قانونی شان و یا 

به اجازه محکمه مربوط صارد می گردد.

دماغی  اختالل  به  مصاب  که  اشخاص  برای  پاسپورت   )2(
باشند به اساس درخواست قیم یا اقارب نزدیک آنها صادر 

می گردد."

اسناد مورد رضورت پاسپورت:
کسانیکه پاسپورت رضورت دارند  با توجه به ماده نزدهم 
نیاز  مورد  پاسپورت  اخذ  جهت  آتی  اسناد  پاسپورت  قانون 

می باشد:

1-تذکره تابعیت.
2- ارایه درخواست و یا مکتوب اداره مربوط.

3- چهار قطعه عکس معیاری.
4-رسید تحویلی محصول پاسپورت.

صدور رایگان پاسپورت:
رایگان  صدور  قسمت  در  پاسپورت  قانون  بیستم  ماده 
پاسپورت واضیح بیان می دارد که کدام افراد که دارای چه 
مستفید  رایگان  پاسپورت  از  توانند  می  باشند  نوع رشایط 
شوند در این ماده  کسانیکه برای تحصیل ، مسابقات علمی 
و ورزشی و ...افراد که باید از صدور پاسپورت رایگان بهره 
مند می شوند نام برده است در ذیل رصاحت ماده فوق را 

مطالعه می کنیم:

ریاست  طریق  از  آتی  اشخاص  برای  عادی  1-پاسپورت 
پاسپورت وزارت امور داخله بدون پرداخت محصول صادر 

می گردد:

1-اشخاصی که غرض تحصیل عازم خارج کشور می گردند 
به معرفی رسمی وزارت های معارف و تحصیالت عالی و 
سایر ادارات دولتی یا ارایه اسناد تحصیلی از منایندگی های 

سیاسی یا قونسلی کشور ها که به تصدیق وزارت امور 

خارجه رسیده باشد.

2- ورزش کارانی که در مسابقات بین املللی اشرتاک می 
منایند به اساس معرفی رسمی اداره تربیت بدنی و سپورت 

یا کمیته ملی املپیک.

راه  در  که  بازان  )سامتنان( و رس  ،برید مال ن  افرسان   -3
دفاع از حریم کشور زخمی یا معلول می گردند و شخص 
معیتی آنها به تایید کمیسیون صحی وزارت های دفاع ملی 
و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و سایر ادارات 

دولتی دارای تشکیالت نظامی.

4- اشخاص دارای معلولیت که جهت تداوی مسافرت می 
منایند به معرفی رسمی وزارت کار و امور اجتامعی، شهدا 

و معلولین.

5- اطفال مریضی که از طریق جمعیت هالل احمر افغانی 
جهت تداوی مسافرت می منایند و شخص معیتی آنها.

تصدیق  از  بعد  آنها  معیتی  شخص  و  عاجل  مریضان   -6
شفاخانه دولتی و تایید وزارت صحت عامه.

از مطالعه ماده فوق به این نتیجه می رسیم که افراد مانند 
و  عاجل  مریضان   ، زخمی  رسبازان   ، معلولین  محصلین، 

معیتی آنان می توانند از پاسورت رایگان استفاده منایند.

ان  صفحات  یا  سپری  پاسپورت  زمان  مدت  صورتیکه  در 
پرداخت  برابر  در  جدید  پاسپورت  باشد  گردیده  تکمیل 

محصول معینه صادر می گردد.

غیر  تخنیکی  و  فنی  به مشکل  نظر  پاسپورت شخص  اگر 
پرداخت  برابر  در  جدید  پاسپورت  گردد  استفاده  قابل 

محصول معینه صادر می گردد.

داشته  پاسپورت  توانند  منی  گوناگون  دالیل  به  که  افراد 
از  توانند  می  پاسپورت  قانون  بیست  ماده  مطابق  باشند 
سند مسافرت استفاده منایند. در این رابطه ماده 24 این 

قانون ذیال ترصیح می دارد:

سند مسافرت به اشخاص ذیل طبق ضمیمه شامره پنج این 
قانون در برابر پرداخت محصول معینه صادر می گردد:

1-آن عده اتباع کشور که فاقد پاسپورت بوده و به وطن 
یا  سیاسی  منایندگی  از طرف  خارج  در  منایند  می  عودت 

قونسلی کشور.

2- آن عده اتباع خارجی که کشور متبوع وی در افغانستان 
منایندگی سیاسی یا قونسلی یا حافظ منافع نداشته باشد 
بعد از تایید وزارت امور خارجه از طرف وزارت امورداخله.

نا گفته نباید گذاشت که سند مسافرت یا تراول داکمنت 
به رنگ فوالدی کمرنگ بوده نشان دولتی در وسط با رنگ 

طالیی دارای 16 صفحه می باشد.

از مطالعه قانون فوق استنباط می گردد که اشخاصی می 
خواهند  به به هر دلیل به خارج از کشور سفر منایند باید 
از مجرای قانونی اقدام به گرفنت پاسپورت یا سند مسافرت 

منایند.
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ریاست  ســـاحوی  مبلغین  اعضای 
حقوقی  های  مســـاعدت  عمومی 
پـــالن  طبـــق  عدلیـــه،  وزارت 
مطروحه ای شـــان غـــرض آگاهی 
حقوقـــی  موضوعـــات  دهـــی 
مـــورخ 1398/1/12  روزدوشـــنبه 
عاشـــقان  عالـــی  لیســـه  عـــازم 
وعارفان واقع ناحیه اول شـــهرکابل 
شـــاگردان  برنامه  گردیدند.دراین 
صنـــوف بـــازده ودوازده لیســـه 
متذکـــره اشـــرتاک منـــوده بودند، 
شـــاگردان  برای  کـــه  موضوعات 
آگاهی داده شـــده ازقبیل حقوق 
منع  اتبـــاع،  ووجایـــب  اساســـی 
شـــکنجه ازدیـــدگاه قوانین نافذه 
آگاهـــی  شـــاگردان  کشـــوربرای 
داده شـــد وهم به ســـواالت آنها 
ارائه گردید، همچنان یک  پاســـخ 
مقدارمـــواد تبلیغاتـــی حقوقـــی 
ازقبیـــل بروشـــورهای حقوقـــی، 
مجموعه مقـــاالت حقوقی، قانون 
بوکلیـــت  پامفلیـــت،  اساســـی، 
وقانـــون کارغـــرض مطالعـــه به 
کتابخانه لیســـه مذکورتسلیم داده 

. شد

 تساوی زن ومردمیتواند با برخورداری یکسان 
طریق  باشد.از  شان  های  مندی  نیاز  به  مطابق 

تساوی جنسیت میتوان به توامنندسازی زنان پرداخت.تا 
زنان ومردان از حقوق  کامل، مشارکت مساوی وفواید 
انکشافی بهره گرفته وهیچ یک از آنها از حصول آنچه 
محروم  است،  بخش  ورضایت  کامل  شان  زندگی  در 

نگردند.
بیان  زمینه  برشدر  حقوق  جهانی  اعالمیه   22 ماده 
امنیت  حق  اجتامع  عضو  عنوان  به  میدارد:"هرکس 
ملی  مساعی  وسیله  به  و  است  ومجاز  دارد  اجتامعی 
اجتامعی  اقتصادی،  حقوق  املللی،  بین  وهمکاری 
آزادانه،   ورشد   مقام  الزمه  که  را  خود  وفرهنگی 
با رعایت تشکیالت ومنابع هر کشور  شخصیت اوست 

به دست آورد."
ماده 26 اعالمیه جهانی حقوق برش در مورد بهره مند 

شدن آموزش وپرورش ذیالً بیان می دارد:
بهره مند  ازآموزش وپرورش  دارد که  الف: هرکس حق 
به  مربوط  حدودیکه  تا  الاقل  پرورش  و  آموزش  شود. 
باشد.  مجانی  باید  است  اساسی  و  ابتدائی  تعلیامت 
باید  ای  حرفه  آموزش  است.  اجباری  ابتدائی  آموزش 
عمومیت پیداکند و آموزش عالی باید با رشایط تساوی 
کامل، به روی همه باز باشد، همه  بنا به استعداد خود 

بتوانند از آن  بهره مند گردند".
اجتامعی  اقتصادی،  حقوق  املللی  بین  میثاق   13 ماده 

و فرهنگی:
به  را  هرکس   حق   ، میثاق  این  طرف  های  کشور   -1
های  شناسد.کشور  می  رسمیت  به  پرورش  و  آموزش 
باید  وپرورش  آموزش  هدف  که  دارند  موافقت  مزبور 
آن  حیثیت  واحساس  انسانی  شخصیت  کامل  منوی 
وتقویت احرتام حقوق برش وآزادی های اساسی باشد. 
عالوه بر این کشور های طرف این میثاق موافقت دارند 
که آموزش و پرورش  باید کلیه افراد را برای ایفای نقش 
وموجبات  سازد  آماده  آزاد  جامعه  یک  در  مند  سود 
تفاهم وتساهل ودوستی بین کلیه ملل وکلیه گروهای 
نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد وتوسعه فعالیت 
های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق 

مناید.
به  که  دارند  اذعان  میثاق  این  طرف  های  کشور   -2

منظور استیفای این حق :
الف(آموزش وپرورش ابتدایی باید اجباری باشد ورایگان 

در دسرتس عموم قرار گیرد.
ب( آموزش وپرورش متوسطه به اشکال مختلف از جمله 
تعمیم  باید  متوسطه   یی  وحرفه  فنی  پرورش  آموزشو 
یابد وبه کلیه وسایل مقتضی بویژه وسیله معمول کردن 
تدریجی آموزش وپرورش مجانی در دسرتس عموم  قرار 

گیرد.

شناسایی  مدرک  عنوان  به  که  پاسپورت   
هم یاد می شود از  سوی دول مربوطه به اتباع آن 
کشور بنا به درخواست متقاضی صادر می شود با 
این مدرک دولت مربوط از دیگر دولتها اجازه می 
طلبد که به اتباع انان که دارای این مدرک شناسایی 
می باشند اجازه گذر و یا ورود به خاک ان کشور 
مدرک  این  دارای  که  افراد  ان  بر  عالوه  بدهند.  را 
اتباع اصلی کشور  و  از ساکنان بومی  اند  شناسایی 

متامیز شده می توانند.

دیگر  به  دلیلی  هر  به  خواهد  می  کسیکه  حاال 
پاسپورت  باید به مراجع صدور  کشورها سفر مناید 
مراجعه منوده و برای گرفنت پاسپورت از مسیرهای 

قانونی آن اقدام مناید.

اساسی  قانون  نهم  و  سی  ماده  در  دیگر  سوی  از 
کشور بیان شده است :" هر افغان حق دارد به هر 
نقطه کشور سفر مناید و مسکن اختیار کنند. مگر 

در مناطقی که قانون ممنوع قر ارداده است .

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج 
افغانستان سفر مناید و به آن عودت کند.

دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور 
حامیت می مناید."

در ماده مزبور مطالعه می کنیم که هر تبعه افغان 
از کشور سفر  به خارج  قانون  بر حسب  دارد  حق 
در  مگر  گردد  منی  میرس  منودن  سفر  این  و  مناید 
چوکات قانون و داشنت پاسپورت یا گذرنامه یا مدرک 
داشته  باید  مربوطه خویش  دولت  از  که  شناسایی 

باشد.

با اطاعت از ماده قانون اساسی که در فوق ذکرشد 
در کشور ما قانون پاسپورت که تنظیم کننده سفر 
های اتباع کشور در خارج میباشد وضع شده که با 
درنظر داشت محتویات قانومنذکور سیر وسفر اتباع 
.حاال  دربردارد  را هم  کشور رسیع شده سهولتهای 

میتوان  اهداف قانون پاسپورت را ذیآل بیان منود .

همچنان نا گفته نباید گذاشت که اصطالحات آتی 
افاده  را  ذیل  مفاهیم    ، قانون  این  سوم  ماده  در 

می مناید:

منظور  به  که  است  رسمی  سند  1-پاسپورت: 
به  آنها  بازگشت  و  خارج  به  کشور  اتباع  مسافرت 
این  با صالحیت طبق احکام  از طرف مراجع  وطن 

قانون صادر می گردد.

2- سند مسافرت: سند رسمی است که در حاالت 
انها  بازگشت  منظور  به  کشور  اتباع  برای  خاص 
قونسلی  یا  سیاسی  های  منایندگی  توسط  وطن  به 
افغانستان در خارج یا برای اتباع خارجی که کشور 
متبوع شان در داخل افغانستان منایندگی سیاسی یا 
قونسلی و یا حافظ منافع نداشته باشد طبق احکام 
این قانون و مقررات بین املللی بعد از تایید وزارت 
امور خارجه از طرف وزارت امور داخله ، صادر می 

گردد.

3- الیه امنیتی )الیمنیشن(:

ورق پالستکی شفاف دارای رمز و نوشته مخصوص 
پاسپورت  حامل  شهرت  صفحه  باالی  که  است 
وسایل  توسط  ان  امنیتی  عالیم  و  شده  چسپانیده 

خاص قابل رویت می باشد.

4- اعضای خانواده:

شامل همرس، فرزندان )دخرت و پرس( می باشد.

انواع پاسپورت:

این  هفتم  ماده  پاسپورت  اقسام  و  انواع  زمینه  در 
قانون ذیال ترصیح می مناید:

نوع  چهار  دارای  افغانستان  اسالمی  )1(جمهوری 
پاسپورت می باشد:

1-پاسپورت سیاسی

2- پاسپورت مخصوص

3- پاسپورت خدمات

4- پاسپورت عادی 

)2( پاسپورت های مندرج فقره )1( این ماده با نظر 
داشت رنگ، شکل، تعداد ورق و عالیم امنیتی، در 
ضامیم شامره )1، 2، 3و 4( این قانون مشخص می 

گردد.

ماده هشتم قانون فوق الذکر مشخص منوده است 
که کدام اشخاص می توانند  پاسپورت سیاسی داشته 

با شند.

می  صادر  ذیل  اشخاص  برای  سیاسی  )1(پاسپورت 
گردد:

ماده 68 ام قوانین اساسی افغانستانبرای تبعه افغانستان درجه ابتدایئه تحصیل معارف حتمی ومجبور است، درجات وتفرعات آن به یک نظامنامه مخصوص تعیین یافته که بر طبق آن معمول میشود.

ادامه در صفحه3

برنامه آگاهی عامَه حقوقی درلیسه عالی عاشقان وعارفانپاسپورت یا مدرک شناسایی
گزارشگر:بشیر احمد عزیزی تتبع ونگارش: دردانه فضائیلی

 تتیع و نگارش: گاللی ســنگر خیل عزیزی

مســاوات درتعلیــم وآموزش زن ومرد 

ادامه در صفحه 3

Agahi Hoquqi

سواد مهارت های الزم، فقیر و تابع اوامری ظاهر میگردد 
مورد  مداوم  صورت  به  نیست  خود  حامیت  به  قادر  که 
گی  زنده  در  فعاالنه  حضور  از  و  میگیرد  قرار  خشونت 
محروم  انکشافی  مؤثریت  و  اجتامعی،  عدالت  اجتامعی، 
بوده است. از این رو ایجاب میکند که از طریق تساوی 

عدم تبعیض جنسیت به توامنندسازی زنان پرداخت.
مواد  در  را  زنان  زن،تعلیم  علیه  خشونت  منع  قانون 
زیرا حق  است  داده  قرار  بررسی وحامیت  مورد  مختلف 
مانند  دیگری  از حقوق  بسیاری  پیش رشط  وتربیه  تعلیم 
حق شغل وغیره است واز جمله اسباب مهم منع خشونت 

علیه زن بحساب می رود .
تعلیم،  حق  از  زنان  محرومیت  اصلی  سبب  آنجائیکه  از 
جز19ماده  در  بوده  شان  فامیلهای  ومداخله  مامنعت 
از حق تعلیم  پنج قانون منع خشونت علیه زن مامنعت 
وتحصیل به حیث خشونت علیه زن تلقی شده است ودر 
به حبس  آن  احوال مرتکب  ماده 35قانون مذکور حسب 
قصیر که بیش از شش ماه نباشد، محکوم به مجازات می 

گردد.
بخاطر رفع موانع رفنت زنان به مکاتب ودانشگاه ها فقره 
سوم ماده 10قانون فوق الذکر وزارتهای معارف وتحصیالت 
عالی را مکلف به اتخاذ تدابیر الزم به منظور جلوگیری از 
وقوع خشونت در محیط تعلیمی وتحصیلی مربوط، منوده 
از پیوسنت دخرتان  این خاطر  است زیرا اکرث فامیل ها به 
شان به مکاتیب  وپوهنتون ها جلوگیری می مناید تا مبادا 

قربانی خشونت قرار گیرند.

تعلیمی  حقوق  تامین  بخاطر  ومقررات  احکام  این  البته 
انگاری  جرم  محض  زیرا  نیست.  بسنده  زنان،  وتحصیلی 
از رفنت به مکتب وپوهنتون، مشکل  ومجازات مانع زنان 
اسباب  روی  نخست  اگر  بود  خواهد  منیکند.بهرت  حل  را 
همه  شان،تحقیق  دخرتان  تحصیل  از  ها  فامیل  مامنعت 
وقانونی  منطقی  بطور  موانع  سپس  گرفته،  جانبه صورت 
حل گردد وروی سایر موانع از طرق مختلف مبارزه صورت 

گیرد.
است  این  نیازمند  اشتغال  و  درآموزش  واقعی  تساوی   
اشکال  متامی  مقابل  در  وکار  آموزش  محیط  در  زنان  که 
خشونت مورد حامیت قرار گیرند یکی از مهمرتین شکل 
خشونت در محیط آموزش وکار آزار واذیت جنسی زنان 
چنین  حل  جهت  .که  است  وهمکارامنرد  جوانان  توسط 
آزار  منع  وقانون  زن  علیه  خشونت  منع  قانون  معضالت 
واذیت علیه زنان و اطفال وضع گردیده همچنان کمیسیون 
عالی منع خشونت  وکمیسیونهای منع خشونت محل کار 
در وقت رضورت در مورد همچو آزا ر واذیت  اقدامات 
ضامنت  قبیل   از  دهند  انجام  را  والزمی  موثر  قانونی 
اجرایی مدنی و جزایی تا این که زنان را در مقابل متامی 

اشکال خشونت بر اساس جنسیت حامیت مناید 
حق تعلیم زنان در اسناد بین املللی :

از فرصت های  با مردان  بهره مندی داشته  بطور یکسان 
برابر، برخوردار باشند تا بااستفاده از برخورداری این فرصت 
ها، حقوق برشی شان را تحقق بخشند. وبنابر رضورت باید 
با  برابرشدن  جهت  زنان  برای  وویژه  خاص  های  فرصت 
مردان در نظر گرفته شود تا اینکه ظرفیت بلقوه سهم گیری 
وملی  اقتصادی،سیاسی  اجتامعی،   ، فرهنگی  انکشاف،  در 
را بیابند واز نتایج آن منتفع گردند. بنابراین دراین  بحث 
ازحق تعلیم وآموزش زن یاد آور می گردیم که اکرثیت زنان 

از کسب آن بنابر دالیل فوق محروم اند.
  حق در لغت عبارت از موافقت ومطابقت است که در 
بیشرت معانی آن مراعات شده است. حق به معنی آفریننده 
که آفریده رامطابق با حکمت حق به وجود آورده است.

همچنان هر چیزی ثابت وواقع را حق گویند واحقاق حق، 
از  ای  از نحوه  اثبات حق است. حق در اصطالح  عبارت 

سلطه وتوانای میباشد. 
حق آموزش از جمله حقوق طبیعی وانسانی هر فرد جامعه 
می باشد  که آموخنت آنرا خداوند )ج(  باالی مرد وزن فرض 

منوده است. 
دین مبین اسالم با آیت "اقرأ" یعنی بخوان،بنا شده است.

آموخنت علم را برای زنان یک حق نه بلکه یک فرض می 
داند. این فرضیت به شکل واضح در حدیث پیامرب )ص( که  

ذیالً می فرماید: 
 " است  فرض  مسلامن  وزن  برمرد  علم  آموخنت  ترجمه:" 
ودر حدیث دیگری می فرماید که:" آموخنت بر هر انسان 

مسلامن ) مرد باشد یا زن ( واجب است."
علم  فراگیری  به  را  زنان  االحزاب   سوره  در  )ج(  خداوند 
در  )پیامرب(!آنچه  زنان  "ای  :ترجمه:  مناید  می  امر  ودانش 
آیات خداوند وحکمت ودانش خوانده  از  خانه های شام 

می شود یاد کنید، خداوند لطیف وخبیر است."
حسب ماده )43( قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، 
فراگیری علم ودانش حق متامی اتباع افغانستان اعم از زن 
ومرد است، ودولت مکلف است الی درجه لیسانس زمینه 

تعلیم مجانی را برای مردم خود فراهم سازد.
قانون  داشتند،  تاریخ  طول  در  زنان  که  محرومیتی  بخاطر 
در  تا  است  منوده  مکلف  را  دولت   44 ماده  در  اساسی 
قسمت تعلیم ایشان توجه خاص مناید وپروگرامهای موثری 
سطح  در  ومردان  زنان  توازن  ایجاد  به  رسیدن  بخاطر  را 

تعلیم روی دست گیرد.
به اساس ماده سوم قانون معارف ، متامی اتباع افغانستان 
وتربیه  تعلیم  دارای حق مساوی  تبعیض  گونه  بدون هیچ 
ماده   1 وفقره  اساسی  قانون   43 ماده  باشند.وطبق  می 
چهارم قانون معارف ، تعلیم متوسط اجباری است به این 
سپس  سازد  می  فراهم  را  تعلیم  زمینه  دولت  که  معنی 
مکاتب  به  را  شان  ودخرتان  پرسان  که  مجبوراند  فامیلها 
به  رفنت  اطفاالز  مامنعت  صورت  در  بفرستند.  ومدارس 

مکاتب از طرف دولت جرباً به آن متوسل می شود.
فاقد  فرد  یک  شکل  به  افغانستان  در  زن  وجود  سیامی   

خداوند متعال که خالق ومربی انسانها ومتامی مخلوقات 
تری  بر  علم  مردبا  یا  باشد  را چه زن  انسان  است،  جهان 
فضیلت  دیگری  بر  یکی  راستا  این  در   ، است  بخشیده 
وبرتری ندارند، بلکه برتری وتفاضل یکی بر دیگر به تقوی، 
انسانی  رشداستعداد  اخالقی،  مکارم  وکسب  علم  داشنت 

وامثال آن است.
 اسالم دین برابر ومساوات است تبعیض را نه می پذیرد  
خداوند )ج( در قرانکریم به تساوی خلقت زن ومرددرسوره 

حجرات آیه 13 ذیالًمی فرماید :
ترجمه:" ای مردم ما شام را از مردوزنی آفریدیم وشام را 
ملت ملت وقبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی 
نزد  شام  ترین  ارجمند  حقیقت  در  کنید  حاصل  متقابل 
خداوند  تردید  بی  ست  شام  ترین  گار  پرهیز  خداوند 

دانای،آگاه است."
به   ": فرماید  می  )ص(  اسالم  بزرگوار  پیامرب  رابطه  در   
دیگر  در حدیث  مردانند." وهمچنان  زنان همتای  راستی 
می فرماید " اگر در خانه کسی دخرت پیدا میشود رحمت 

الهی واگر پرس پیدا می شود نعمت الهی است." 
اخوت واشرتاک نسبی مقتضی مساوات است، چون یکی 
از دو شقیق در نسبت به پدر ومادر بهره بیشرتی ندارد. 
با مرد  وبقول بهی الخولی، زن بدون کم وزیاد در نسب 

مساوی است.
همچنان در مورد آموزش علم حدیث پیامرب است که می 
فرماید : "آموخنت علم برزن ومرد فرض است ، اگر در خنت 

باشد"
فرض  تبعیض  بدون  وزن  مرد  بر  را  علم  آموخنت  یعنی 

گردانیده است .  
اساسی  قانون  تبعیض  آوریست که درمورد عدم  یاد  قابل 
ج.ا.ا مینگارد:"هر نوع تبعیض وامتیازبین اتباع افغانستان 

ممنوع است.
دارای  قانون  برابر  در  ومرد  زن  از  اعم  افغانستان  اتباع 

حقوق ووجایب مساوی میباشند." 
رصف  انسانها   همه  وبرابری  منزلت  یعنی  تبعیض  عدم 
نظر از جنس، منشاء ، نژاد یا موقعیت اجتامعی در همه 
داشته  نفوذ  سازد  می  متاثر  را  جامعه  که  حقوقی  اسناد 
باشدوزمینه های برابر را برای زن ومرد در همه عرصه ها 

به اتخاذ تدابیر درست واصولی مساعد سازند.
  مراعات منودن مساوامتیان مرد وزن که به معنی رعایت 
امکانات  همه  به  دسرتسی  در  ومردان  زنان  تناسب 
فرهنگی،اجتامعی ، اقتصادی وآموزشی استدر حالی که در 
بودن  زن  دلیل  به  زنان  که  جای  آن  از  جنسیت  قسمت 
احساس  خود،  شایسته  منزلت  و  شآن  احراز  در  ناتوانایی 
ناکافی وپایین بودن را می کنند نه عامل دیگر، که بدین 
لحاظ از حقوق خود محروم مانده اند، در نتیجه جامعه 
این  یافته است. که  پایین تری  آنها را در موقعیت  برشی 
مختلف  ابعاد  در  دسرتسی  به  زنان  متاثرشدن  باعث  امر 
اقتصادی، فرهنگی ،اجتامعی وآموزشی می شود که بتوانند 


