بصی دهزاد
نوشته از ع .ر

حقوق ر
بش و مفاهیم هویت ،زبان و اتنیک در افغانستان
ی
ی
جهان حقوق ر
جهان حقوق ر
بش مصوب 1948
بش و بزرگداشت از اعالمیه
دسامی روز تجلیل از روز
امروز 10
ر
سازمان ملل متحد است.
خیه بود که رقصیده وچرخیده
در صبحگاهان آرام امروز یکشنبه که برف میبارید ،چشمانم بر دانه های برف ر
بسوی ر ی
زمی میآمدند و ورود روز های رسد زمستان را هوشدار میدادند .سکوت در روح و روان مرا یکبار دیگربه
ی
روز های خوش جوان وگذشته های آرام آن دوران برد و حوس و حشت آن روز های آرام و بدون جنگ در شهری
ی
ی
جوان رسیدم  ،در وجودم زنده شدند .ویل جنگ ی
لعنت که قریب به  20زندگ ام به به
که در آن زاده شدم  ،به
ری
خونی آن در ذهنم یکبار دیگر تدایع گردید که در
انبوه محرومیت ها گذشت و در یک لحظه خاطرات بد و
آنروز ها شهرکابل با باران راکت های کور سکر ،بم گذاری ها در محالت مزذحم شهر و اصابت راکت در مارکیت ها
ی
 ،و هم ی
زمان جنگ های وحشناک کابل و اکنون حمالت وحشیان با بم های انتحاری که چگونه حق زنده گ هم
وطنان ما از آنها گرفته میشد و هنور این حق با ربیحمانه ترین شیوه های که در تاری خ ر
بش تکرار نگریده اند  ،تلف
میگردد و اتالف آنرا هنوز ی
پایان نیست.
ی
واژه های حق زنده گ  ،حق آزادی و حق و امنیت شخیص سه مفاهیم برجسته و اسایس اند که در رسخط
ی
ی
جهان حقوق ر
جهان حقوق ر
بش مصوب  1948ملل متحد را به تحلیل
بش تذکر یافته اند .اگر اعالمیه
اعالمیه
میگیند .این
گییم چند مفهوم دیگری اند که این سه واژه یا مفاهیم اصیل را تکمیل و آنها را در فرعیات به توضیح
ر
ر
مفاهیم عبارت اند از "
تحقیحقوق ،ترس و ارعاب و اعمال وحشیانه قرار
حق یکسان بحیث اساس آزادی ،عدالت و صلح که در تقابل با
ر
میگرند.
ٌ
اساس عدالت مربوط میشود به حمایت مفاهیم باال بر مبنای اجرا یا تطبیق بدون استثنای و یکسان قانون باالی
مبت بر رعایت ،ی
افراد اجتماع .تطبیق بال انحراف همه مفاهیم باال مربوط میشوند به تعلیم و تربیت اجتماع ی
احیام
این حقوق و آزادیها.
ی
ر
ی
ی
وقت من ی ی
همی خالصه را از آن برداشت نمودم و
می اعالمیه جهان حقوق بش را یکبار دیگر از نظر گذشتاندم ،ر
اکنون با شما خواننده گرایم پیشکش نمودم

بش نوشته و به ر
بش و روز جه یان حقوق ر
من درگذشته ها مقاالت را رپیامون حقوق ر
نش رسانیده ام ویل امروز
یی
داشی هویت ،زبان  ،مذهب و فرهنگ
میخواهم جرئت نمایم که این حقوق را در یک بیان ساده با مفاهیم حق
ی
و دیگر داشته های پر ارزش اجتمایع در کشور با ر
کیت قوم ها ،زبان ها و سایر ارزش های کلتوری و فرهنگ ارتباط
داده روی آن ر
مکت نمایم.
اخی دیگر زیاد گفته شده است که حقوق ر
بش در کشور با شدید ترین شیوه آن پایمال و تلف
در این
سالهای ر
ٌ
ی
ر
میگردد و عمدا  ،گستاخانه و با پررون مورد تمسخر قرار داده میشوند .در رسایط موجود ممکن صد ها نهاد،
حلقه و سازمانهای سیایس و اجتمایع اند که ی
گون باالی صندوق ایستاده و اعالم موجودیت نموده اند که در این
همی حقوق ر
صندوق ر ی
بش قفل شده است و مانند صندوق سحر و جادو بررخ دیگران کشیده میشود و از برگشت
ٌ
آن در آینده ها به جامعه افغانستان بشارت داده میشود .بیگانه از واقعیت نیست که متاسفانه موجودیت صد
ی
ها نهاد و شعار های حقوق ر
بش باالی شانه های مردم مظلوم گرانگ میکند و ملت از آنها " یم غمد" .عکس
بشی و نقض حقوق ر
بش در برابر خشن ترین حوادث ضد ر
العمل های رسیم و سمبولیک نهاد های حقوق ر
بش
ی
افغان ما دیگرخسته کننده به نظر میخورند.
برای جامعه
اصل موضوع تحریر این مقاله در آن است که ما برای خود و بخاطر خود و باالی خود چگونه میتوانیم در پذیرش
بشدر ملت واحد خود و جامعه با ر
 ،رعایت و ی
احیام و مفاهیم حقوق ر
کیت قوم ،مذهب ،زبان و کلتور ادای
وطت نمائیم و همچنان تعلیم و تربیت آنرا جز کر ی
مسئولیت میل و ی
کی اجتمایع خویش قرار دهیم.
قوم:
ی
ر
افغانستان کشوریست با کیت قویم .هر قویم در این کشورحق زنده گ دارد .تاری خ آن ،از موجودیت تا انکشاف
ی
و تکامل آن به حیث یک کتله بزرگ و در یک خطه ر ی
افغان ماست .ایجاد
معی  ،یک واقعیت انکار ناپذیر جامعه
غی ر
مشوع شاهان قدرت و توسعه طلب بوده که قوم ها را در مقطع های مختلف
رسحدات نتیجه اهداف سیایس ر
ی
تار ی
یخ از هم جدا ساخته اند .در نتیجه جدان این اقوام هر کدام با روان اجتمایع همان کشور خویش رال وفق
داده و دیگر مردمان دو کشور با خصوصیان روان اجتمایع متفاوت خود و اتنیک خویش را شکل داده اند .واقعیت
ی
دیگر تاری خ تکامل ر
سی دریا ها ،دره
بش مهاجرت های طبیع بوده که گروه های کوچک انسان در طول تاری خ به ر
ها ومناطق ر ی
سی زمان به مجامع
سی و
حاصلخی مهاجرت نموده و دریک خطه مطلوب متوطن گردیده اند که در ر
ر
برز ی
کی مانند قوم تشکل و تکامل یافته اند.
عیت و ی
اخی تعداد از افراد در برامد های سیایس از این واقعیت های ی
مبتت بر دیدگاهای سیایس،
در سالهای ر
ی
ی
ی
غی افغان توصیف
تنگنظرانه و سمپان با و انت پت با دستگاه حاکمه انکار میکنند و یگ دیگری را به مهاجر و ر
میکنند.
ٌ
ی
ر
مفاهیم حقوق بش و توضیح حقوق آن این مساله را مدلل میسازد که هر قویم از ساکنان کشور بحیث ساکنان
ی
اصیل در طول در طول یک تاری خ ر ی
معی در خطه های مختلف افغانستان زنده گ نموده اند  .آنان بدون استثنا و
ی
ی
تمایز حق زنده گ یکسان را داشته و حق انکشاف متوازن و بهره مند شدن از تمام نعمات مادی جامعه افغان ما
را دارا هستند.
ر
در کشور با ر
کیت اقوام نمیتواند موضوع اکییت ها و اقلیت ها مطرح باشند و نه باید با ارقام و آمار هنوز نا تثبیت
ٌ
شده ،تثبیت هویت نمود و هویت تار ی
کثی
یخ دیگران را مورد سوال قرار داد .برخورد مسئوالنه با مساله جامعه ر
ی
جهان حقوق ر
بش بر میگرداند و آن مربوط میشود به "
القویم افغانستان باز هم ما را بر یک اصل مهم اعالمیه
مبت بر رعایت و ی
ر
تعلیم و تربیت اجتماع ی
احیام این حقوق و آزادیهای بشی" .

ی
افغان ما حق دارد با حفظ هویت قویم اش به
در اینجا هدف در آن است که هر قوم و گروه اتنیگ جامعه
تاریخ و هویت اقوام دیگر ی
ی
ر
احیام نموده و آنرا بحیث یک حقوق مشوع بداند.
موجودیت ،اصل
نباید یک اصل عمده را در این موضوع با اهمیت نا دیده گرفت که هر قویم ر
بخش انکار باپذیر از یک ملت واحد
ی
ی
رسزمی ی
ری
مشیک زنده گ میکنند و باید به موجودیت اقوام و روان اجتمایع آنان احیام گداشت و به حق
اند که در
ی
یی
داشی به هویت قویم در وجود یک هویت میل اعیاف نمود و آنرا جز افتخارات میل دانست .یگ از مباحث مورد
ٌ
جرو بحث های بعضا به ابتذال کشانیده شده موضوع مهاجرت های اجباری و انتقال از یک محله به محالت
دیگرکشور در دوران های گذشته میباشد .در این مورد حقوق ر
بش حکم مینماید هر شخیص که در یک محل یا
غی قبل
خطه تولد یافته ،پدر و پدرکالنش باشنده
همان محل باشند ،پرورده همان محل و باشنده اصیل آن بوده ر
ٌ
ٌ
ی
ی
انتقال ی
ی
تلق میگردند .زیرا این فرد جسما و روانا با خصوصیات جغرافیان ،عرف و سی و خالصه با روان اجتمایع
همان محل گره خورده است.
زبان
ٌ
ی
ی
می روابط اجتمایع میکنند بلکه
معی دارای زبان اند که با آن نه تنها داد و ستد یو تا ر
هر گروه اتنیگ در یک خطه ر
با زبان ر ی
معی تبادل احساس میکنند و همچنان احساس یکدیگر را به ساده گ درک میکنند .زبان هم یک پدیده
یخ است  .هیچ ز ی
ی
تار ی
میسد ،نمیتوان جستجو نمود .زبان جز هویت
بان را بدون قدامت
تاریخ که به هزاران سال ر
قویم و اتنیگ است که نظربه محالت یک خطه با لهجه و دیالکت های متفاوت شکل گرفته است .ی
احیام به
یی
یی
نگهداشی زبان یک حق طبیع و حق
داشی و حفظ زبان که فرد در آن پرورش یافته است ،انکشاف زبان و سچه
ر
بشی است.
مبت بر رعایت و ی
احیام به این حق ر
تعلیم و تربیت اجتماع ی
بشی حکم مینماید که هر گروه اتنیگ که دارای یک
ی
ی
ی
زبان ر ی
تغی در واژه های زبان و
معی اند ،حق انکشاف و سچه
ساخی زبان خویش را دارند .ویل باید تذکر داد که ر
انتخاب نام و تعریف یک زبان نباید موضوع جربحث های ی
مبت بر اهداف سیایس بوده  ،بل در نتیجه تحقیقات
ادن در سطح مجامع علیم
و کاوش های دانشمندان بخش ادبیات و فرهنگ  ،سیمینار ها و کنفرانس های علیم – ر
گید .تجارب مربوط به به بحث کشانیدن روی کاربرد واژه ها و یا انتحاب نام و تعریف زبانها
و اکادمیک صورت ر
ٌ
ر
گیند.
روی اهداف سیایس نا مشوع و بعضا در تقابل با مفاهیم ملت واحد  ،منافع میل  ،غرور میل میتوانند قرار ر
مذهب
ی
ی
جامعه افغان ما جامعه با مذاهب مختلف رنی دارای مشخصه خایص اند .مذهب برای هر شخیص معنویت زندگ
مذهت نه تنها یک حق ر
یی
است که جز روان اجتمایع شناخته میشود.
بشی
داشی مذهب و آزادی ادای مناسک
ر
ٌ
ی
ی
ی
است بل در قانون اسایس کشور رسما مسجل گردیده است .تعلیم و تربیه اجتمایع مبت براصل پذیرفی جامعه
پذیرفی آن بحیث یک واقعیت ی
یی
یی
عیت جامعه حکم منیماید که هیچ
مذهت و
داشی عقیده
المذهت ما و حق
کثی
ر
ر
ر
ٌ
ر
.
مذهت در تاری خ بشی
مذهت خود مورد نقد و محکومیت قرار داد عقیده
مذهت را نباید رصفا از دیدگاه عقیده
ر
ر
ر
عمیق ترین احساس معنویت برای یک انسان است که ازرش ،هویت و دیدگاه نسبت به جامعه را برای یک فرد
داشی عقیده مذهت و ی
ری
یی
مذهت ر ی
داشتی یک مذهب برای افراد دیگر جامعه اصول
احیام به حق
تعی میکند .حق
ر
ر
پائه ین حقوق ر
بشی را تشکیل میدهد.
مبت بر هویت قویم  ،ی
گیی های مباحثات و مناظرات روی مسایل ی
مذهت در وسایل رسانه
زبان و
من از نتیجه ر
ر
ین و ی
انی ینت به چند نکته نظر های رسیده ام که خود را بدان متگ و معتقد میدانم:

ی
کیت اقوام موضوع اقلیت و ر
افغان با ر
گید که اصل
اکییت نمتواند بشکیل مورد بحث
 در جامعهوارزیان قرار ر
ر
ر
حقوق ،عدالت و آزادی های بشی را برای اقوام دیگر ساکن در کشورمورد تحدید و تهدید قرار داده اصل ایده
وطنی ی
ست را زیر سوال قرار داد.
ملت واحد  ،هویت میل و منافع میل و معیار های
ر
ی
ی
ی
کثی القویم است .هر قویم در یک روند تاریخ ودر یک خطه تاریخ شکل گرفته و رشد
 جامعه افغان ما جامعه ری
افغان ما حق دارد به داشته ها و ارزش های قوم که در آن تولد و پرورش
تکامل نموده است .هر فردی جامعه
ی
ی
یافته است  ،افتخار نماید و به ر ی
عی حق دیگران رنی احیام گذارد.
ی
ی
تاریخ  ،آن در
تاریخ دارد .هر فرد کشور باید قوم های کشور را از ریشه
 هر قویم در افغانستان ریشه و منشهارزیان نماید.
خطه که در آن انکشاف نموده،
ر
ی
 زبان های مختلفه افغانستان در یک روند طوالن تاری خ رشد و تکامل یافته اند .مردمان هر زبان حق دارند زبانخویش را انکشاف دهند و در سچه سازی آن همت گمارند و این حق را برای تمام زبان های دیگر ر ی
نی قایل و بدان
ی
احیام گذارند.
ٌ
تغی نام و صفت یک زبان رصفا از طریق سمینار ها و کنفرانس های
تغی و تعویض واژه ها در یک زبان و یا ر
 رگید.
ادن در مجامع علیم و اکادمیک و توسط دانشمندان رشته صورت ر
علیم -ر
 انتخاب واژه های اصیل در یک زبان در اسناد رسیم مورد استفاده قرار دارند  ،باید مجاز و عاری از اجبار وحساسیت ها باشد.
ی
ی
 هر قویم از اقوام کشور حق دارد به سی و عنعنات پسندیده خویش افتخار نماید ویل رعایت آنرا بر اقوام دیگراز دید اجبار نبیند.
 هویت یمبت بر قوم ،زبان  ،مذهب و فرهنگ و رسوم و عنعنات پسندیده شان باید بحیث داشته های پر افتخار
ی
ی
میل و هویت میل کشور تلق و بدان احیام و افتخار گردد.
پایان
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