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 66/66/3612          دکتور محمد ظاهر عزيز

 و افغان  افغانستان
 

الين جمله پورتال معتبر افغان جرمن آناز چندی، در بعضی نشرات در داخل کشور و سايت های بیرون مرزی از آن
نشر  افغان، افغانی و افغانستان، افغانستانی از طرف نويسندگان محترم اتباع افغانستان نوشته ومقاالت متعددی بر 

مطالبی  ـۀمنعقد می نمايند که در ضمن ارائ جلساتی نیز ها و ها در جاهای مختلف کنفرانس بعضی افغان. شده است
و  هويت سیاسی افغان  نام وهمچنان  بر شخصیت حقوقی و سیاسی افغانستان دست درازی صورت می گیرد و

در منطقه يی هستند که  های تأريخی جوی نامو  جست هستند کسانی که در  .ال قرار می دهندؤمورد س افغانستان را
کنند که  بعضی کسان کوشش می . جغرافیايی امروزی وطن ما، افغانستان نیست همۀ آن مناطق، امروز در ساحۀ

، اوزبکستان و تاجکستان تعلق افیايی امروزی به کشورهای افغانستان، ايرانکه از لحاظ جغر يک ساحۀ فرهنگی را
هستند  تأريخیمناطق و ساحه های جغرافیايی دوران  های تأريخی جوی نامو  ضمنًا در جست. دارد، صاحب شوند

و آن ساحۀ  فرهنگی بزرگ را که ديگر در تسلط هويت فرهنگی و يا شخصیت حقوقی و سیاسی افغانستان نیست، 
دهند که نادرست، نا  می قرار  سؤالبه اين صورت با تأسف نام وطن ما افغانستان را مورد  از خود می شمارند و

 .معقول و نهايت خطر ناک است
 

ها، احساسات ديگران را تحريک می نمايد و با  همچنان انعقاد کنفرانس وشته ها واين نوع طرز ديد، گفتار، ن
به میان می آورند که از لحاظ علمی، فرهنگی،  نوشتن مقاالتی مسايل نژادی و زبانی را به روش تحريک آمیز

ن ما نیست و مانند فعلی افغانستان عزيز، به نفع کشور و مردم وط سیاسی  اجتماعی و همچنان با ارتباط حالت زار
مردم افغانستان میدهند که در تالش جدايی مردم  شمشیر برانی است که تیز کرده به دست آن دشمنان وطن و

 .افغانستان و پارچه، پارچه ساختن اين خاک شريف هستند
 

 اهیمن به صفت مرديکه از فضیلت تحقیقات، تجسس، آموختن و ياد گرفتن تا اندازه يی فیض برده ام، هیچ گ
های علمی  را به منظور  جوو  نیستم بلکه انواع مختلف تحقیقات و جست تأريخیو تجسس علمی و مخالف تحقیقات 

اينکه راهی به دنبال کاروان محققان علم و دانش پیدا کنیم چونکه صد ها سال از آنها دور هستیم، حتمی و ضروری 
شخصیت سیاسی و جغرافیايی افغانستان امروز، حفظ  مشروط بر اينکه ما با صداقت ضمیر در پی حفظ. دانم می

با صداقت و بر مبنای ارزشهای اسالمی و قانون  هويت فرهنگی، حفظ و وحدت تمامیت ارضی افغانستان باشیم و
های  اساسی جمهوری اسالمی افغانستان تمامی حقوق هريک از اتباع افغانستان را بدون در نظر داشت تفاوت

ضمنًا داشتن اين فضايل را . در مساوات مطلق، حرمت نمايیم جنسی، مذهبی بشناسیم و زبانی، قومی، سمتی،
 .مردم افغانستان حساب کنیم و کافۀبقای وطن خود ضرورت اصلی برای حفظ و 

 

های خود می بینیم، با گوش ها می شنويم و اگر سواد داشته باشیم، می خوانیم که دشمنان افغانستان از  ما با چشم
و آنطرف و به صورت جدی و متداوم با پالنهای سنجیده شده در پی جدايی وتفرقه میان افغانها و اقوام  اينطرف

افغانستان هستند و با پالنهای شوم، غیر انسانی و غیراسالمی، مردم وطن خاصتًا اطفال و زنان افغان را می کشند، 
نگی مردم افغانستان به صورت واضح و بخشی از خاک وطن ما را اشغال نموده اند و در هويت واالی فره

وطن خود هوشیار نباشیم،   تأريخمن می گويم که اگر ما در اين مقطع زمان و دور . هوشیارانه تعرض می نمايند
 .يکی ما نه بلکه همۀ ما بیچاره، نابود و ذلیل خواهیم شد

 

نظرياتم را به صفت افغانیکه حفظ نام گیرم و  مباحث فوق، من موضوعات و مسايل زير را در بحث میبا ارتباط 
 افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان، شخصیت سیاسی و جغرافیايی امروزی افغانستان را ضروری و الزم می

حقوق مساوی همه اتباع افغانستان را با حفظ هويت فرهنگی مردم وطن در  ضمنًا حرمت و. داند، ارائه می نمايم
حیات صلح  ما است، برای بقای افغانستان و ستان که از شايستگی های بزرگ کشورقالب تنوع فرهنگی مردم افغان

 :اين مسايل عبارت اند از. آمیز برای همه از شرايط اصلی زندگی باهمی در وطن مشترک ضروری میدانم
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_moh_zaher_afghan_wa_afghanistan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_moh_zaher_afghan_wa_afghanistan.pdf
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 نام و اتباع افغانستان: 

 یاسی و تفوق جويیمراجعه به اکثريت و اقلیت های نژادی، قومی و زبانی به منظور بهره گیری س: 

 تنوع فرهنگی مردم افغانستان: 
 

 (:ها افغان) نام و اتباع افغانستان : اول
 

تعرض فرهنگی و کشتار  که در تفرقه اندازی بین مردم افغانستان دست قوی دارند و دری ما میدانیم، همسايه هاي
 که نام اين خطۀ جغرافیايی که سرزمینداند  تعداد کثیر هموطنان ما شريک هستند و همچنان جامعۀ بین المللی می

از . افغانستان استُ( م1۱۷۱)از دست داده است، بیش از دوصد و شصت سال به اينسو  تأريخهايی را نیز در دور 
در تمامی فیصله ها ( لويه جرگه ها و قوانین اساسی)همان سال تا امروز در تمامی فیصله های داخلی به سطح ملی 

همه قرار داد های منطقوی و بین  در للی که افغانستان به آنها شريک بوده ملحق گرديده است وهای بین الم و میثاق
نام افغانستان . المللی نام اين خطۀ جغرافیايی به نام افغانستان ذکر گرديده و نام وطن ما را به نام ديگری نمی شناسند

 .ممکن است در دماغ و قلب هر افغان وطنخواه حک شده است و جدا کردن آن نا
 

رد و تمايت ارضی آجدايی بار  ، تفرقه ونام افغانستان، بربادی مطالبی مبنی بر تغییر ـۀرائاتعقیب اعمال و حتی 
آنرا به مثابۀ خیانت به  دانم و لذا چنین حرکت را حرکت و کوشش غیر ملی می. افغانستان را در خطر می اندازد

 .ح می نمايممنافع علیای مردم افغانستان دانسته، تقبی
 

هر گروه قومی، انستان، همه اتباع افغانستان، بهای بین المللی، میثاقهای معتبر و قوانین افغبر اساس تمامی معیار
ند که از همه حقوق شناخته می شوند و حق دار ««افغان»»نام که تعلق داشته باشند بايزبانی، مذهبی و يا فرهنگی 

 .مزايا، مساويانه با ديگران، برای کسب حیات مرفه و آرام بهره مند گردند، اقتصادی و ديگر سیاسی، فرهنگی
 

 : مراجعه به اکثریت و اقلیت های نژادی، قومی و زبانی به منظور بهره گیری سیاسی وتفوق جویی: دوم
 

نداران تنوع فرهنگی مردم افغانستان نیز ذکر می نمايم اما، در اينجا توجه وط من اين موضوع را در موقع بحث
 .محترم  را به مطالب زير جلب میکنم

 

 هشت فیصد مردم افغانستان به دين مبین اسالم عقیدت محکم دارند و ارزش ما خوب میدانیم که بیش از نود و. 1
. دانند های اسالمی را برای حفظ و بقای حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی الزم و ضروری می

لیمات اسالمی، آن محاسن دروغین را که گروهی با ارتباط همنوع خود برای خود ساخته اند و دين مبین اسالم و تع
دانند،  برتر و يا دارای حقوق بیشتر می نديگرا خود را با وابستگی به نژاد، جنس و يا اکثريت قومی و يا زبانی از

يا جنس او،  باط نژاد، قوم، زبان وبا طل می شمارد و چنین طرز تفکر وعقیده را يعنی برتری انسان را با ارت
 (ج) عمل صالح و پايبندی به اوامر خداوند در اسالم نیک خصلتی، پرهیزگاری، ايمان و. ناجايز دانسته رد میکند

 .مقام بس بزرگی دارد
تقوا می شمارد نه بر حسب جنسیت، قوم، نسب، خاندان يا  اسالم مالک و معیار برتری را برکمال و فضیلت و

ای )  می فرمايد (ج) ها، خداوند در آيۀ سیزدهم سورۀ الحجرات که حکم الهی است مبنی بر برابری انسان. رنگ
ما آفريديم شما را از يک مرد و يک زن و گردانیديم شما را  نژاد ها و قبیله ها تا باهم شناسا ( هرآيینه)مردمان 

ها  اين آيۀ مبارک که از يک طرف برتری انسان(. تترين شماسرامی ترين شما نزد اهلل پرهیزگارشويد، به تحقیق گ
مقام و برتری انسانرا بر پايۀ تقوا استوار میداند، رهنمای  رنگ، باطل حکم میکند و ، قوم ورا برحسب نژاد، زبان

جوامع  ، در کشورها وموکراسی واقعیيمبارک و کاملی است به منظور پیاده نمودن اصول و پايه های اجتماعی و د
 .، برای پايه های مساوات همه مردم و هردو جنس زن و مردیاسالم

 

اکثريت و اقلیت نژادی، قومی و زبانی را به منظور بهره گیری سیاسی و  حلقات و اشخاصی که شعارهای. 3
 های قمیۀ جهانی حقوق بشر و ديگر میثاقدرت طلبی به راه می اندازند، اکثرًا مکتب رفته اند و از احکام اعال

نها را آ  ًاتان به آنها ملحق گرديده و اجبارهای مهم فرهنگی که افغانس قو میثابه شمول منشور ملل متحد معتبر 
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جهانی حقوق بشر در  ۀت به منشور ملل متحد و اعالمیمراعات و حرم. ، آشنا هستندمايداحترام می ن مراعات و
 .مقدمۀ  قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ذکر است

 

درک اين موضوع که ديگر مطرح نمودن شعار های اکثريت و اقلیت به منظور استفاده های سیاسی و  با وجود
های تبعیض  تفوق جويی در جامعۀ امروز افغانستان و در مراجع بین المللی هیچ اعتبار و ارزش ندارد، به کوشش

فکر درستری  بايد اينها. مه می دهندطلبانۀ خود در مخالفت مطلق به قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، ادا
مادۀ بیست )ی افغانستان که در مراعات به قانون اساسی جمهوری اسالم و کله های خود را باز نمايند هامغزنموده 
 ".نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است هر( " و دوم

 
به منظور بهره گیری سیاسی و  چنین نوع مفکورهاين نوع اشخاص راه غلط را پیش گرفته اند چونکه کار برد 

خاصتًا ادامۀ اين نوع اعمال تخريب کننده، به آنها حکم ساخت و بافت با دشمنان خارجی  تفوق جويی قومی و
 .افغانستان را می دهد چونکه در پی تخريب منافع علیای افغانستان هستند

 

مردم افغانستان از . زبانی و فرهنگی که تعلق داشته باشند منبع انسانی دارند گروه نژادی ،قومی، انسانها به هر. 2
آسیا و يا بیرون از آسیا که به در غانستان از هر منطقۀ جغرافیايی مردم اف. اين شايستگی انسانی بیرون نیستند

و بسا  وطن ما  داخل ساحۀ جغرافیايی امروز در دور تاريخ پنج هزار سال در شده اندجا گزين افغانستان امروز 
ان  و درديگر نواحی جه ضمنًا در طول قرنها، .اند مسکن اختیار نمودهجاهای دور، در شرق و غرب کوچ نموده 

روش زندگانی مشخص و مختلف را با نظر داشت محیط  صاحب زبانهای مختلف گرديده، عادات و  کشور ما در
مورد تهاجم با ديگر اقوام يکجا شده ازدواج ها صورت گرفته است و گاه گاهی گاه گاهی . انداختیار نموده زيست 

اجتماعی  ،زبان و ديگر مظاهر حیات فردیشمول  دينی، سیاسی و فرهنگی قرار گرفته اند که در روش زندگانی به
  .شان تآثیر قابل مالحظه نموده استو معنوی 

 

و در دور تأريخ چه در  جه های زيبا گپ می زنندهکه اتباع امروز افغانستان به زبانهای مختلف  و با ل بايد بپذيريم
ای فرهنگ مشخص محل خود هستند که در يک زبان و يا زبانهای جداگانه، به اقوام تقسیم شده اند و دارداخل 

 .تشکیل میدهند مردم افغانستان مجموع، زيبايی های تنوع فرهنگی را درداخل فرهنگ بزرگ 
 

،  شان مذهب و جنس من می گويم که همه مردم  امروز افغانستان بدون در نظر داشت زبان، قوم، فرهنگ محلی،
هیچ کس بنابر . ق با ديگران، بودند، هستند، و خواهند بودو در مساوات مطلرا دارند  هرنوع حرمتگی شايست

و يا جنس نسبت به شخص ديگری نجابت خاص ندارد، چونکه  مذهبی ،مالحظات و تعلقات قومی، زبانی، نژادی
 .در مدنیت امروز انسانها بی ارزش است چنین فکری خالف حکم خداوند است و

  

 :ع فرهنگی مردم افغانستانتنو: سوم 
 

اجتماع ( فرهنگ به معنی کلی آن)ها حق دارند که در زندگی فرهنگی  مردم افغانستان، مانند ساير جوامع انسان
خود آزادانه شرکت نمايند، از مزايای فرهنگی بهره مند گردند و در پیشرفت های علمی و فايده های ناشی از آن 

گیرند، در  شان سهم می افغانستان حق دارند در حالیکه در برنامه های انکشافی کشورضمنًا مردم . سهیم شوند
 .نگهداری ارزشهای فرهنگی خود نیز تأکید نمايند

 

های فرهنگی برای  آن، استفاده از تفاوت رفتناحترام و پذيما،  های فرهنگی در کشور عالوه برآن، توجه به تفاوت
در . مهم و حیاتی است ـۀلی و حرمت به حقوق فرهنگی مردم افغانستان، مسأموکراسياقتصادی، اعتالی د ۀتوسع

که زندگی داريم، بايد بدانیم که شرط ضروری پیشرفت اقتصادی، توسعه و باز سازی در رسیدن به ثروت  جهانی
 و همچنان آموزش حرمتما  بیشتر و توزيع عادالنۀ ثروت، احترام به فرهنگ های يکديگر، در درون جامعۀ

 .گذاشتن به فرهنگ های ديگر مردم جهان است
 

احترام متقابل تحقق نخواهد يافت مگر آنکه هريک از افراد جامعۀ ما، چه مرد و چه زن، امکان آنرا داشته باشد که 
فاضله،  برای تحقق اين مدينۀ. و دانش خود به شکوفايی فرهنگی واقعی نايل شودتأريخ، آداب و رسوم بر اساس 

 : شرط اساسی الزم است دو فتنپذير
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هر افغان بايد بتواند بدون هیچگونه احساس گناه و بدون ترس از ممنوعیت های عنعنوی غیر معقول که : الف
تحکیم شأن و منزلت انسانی هر . فرهنگ خاص تعلق دارد ارزش انسانی و اسالمی ندارند، باور کند که به مکان و

. ست که از طرف ديگران پذيرفته شده مورد احترام باشداوت باشد مستلزم آنا ديگران متفقدر هم که ب فرد افغان، هر
، ، شکل  نژاد، زبان(مرد زن و)های جنسی  تفاوت. يعنی تمامی فرهنگ ها و شکل های بیان محترم شناخته شوند

 . ديگر تنوع فرهنگی از شايستگی نیک و پربار هر جامعۀ انسانی و جامعۀ افغانستان است لباس، روش زندگی و
 
، همه افراد جامعۀ ما بهره فرهنگی و تنوع فرهنگی در کشورما اصل احترام به داشتن حقوق فتندرصورت پذير: ب

تجلیل از آنها را خواهند  همچنان از فرهنگ ملی و تقدير و مندی از فرهنگی که هويت خود را در آن می جويند و
در اين . موکراسی ملی خواهد بودياين نوع طرز تفکر و ديد ضامن پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و د. داشت

، نه در سطح محالت و نه در سطح کشور، عیض و تحقیر اجتماعی بر فرهنگ ماصورت است که هیچ نوع تب
ها بین افراد جامعۀ ما، بر قرار و تقويت خواهد  در خور انسان اعمال نخواهد شد و ارتباط دو طرفه و شايسته و

ضمنًا برای مردم افغانستان فهم و دانشی میسر خواهد شد مبنی بر اينکه ما مانند سائر جوامع جهانی هم تنوع . شد
امع همدست هستیم و مانند ديگر جو هم در دفاع هويت فرهنگی ملی همکار، هم نظر و فرهنگی صاحبقدر داريم و

 .بشری در تکمیل و اعتالی شخصیت انسانی با آنها جد و جهد نموده، شريک خواهیم بود
 

 : گفت گردد می ، کسیکه احساسات آزادی خواهی و انسان دوستی او در اکثر جوامع جهانی قدر می«مهاتما گاندی»
خواهم  می. الک نمايند و رنمی خواهم که پنجره های منزل مرا مه. نمی خواهم که اطراف خانۀ من ديوار باشد"

 ".و آزادانه بیرون شوند، بدون آنکه هويت اصلی خود را از دست دهم همه فرهنگ ها به منزل من راه داشته باشند 
 

 .هستند اجتماعی ديموکراتیک و واقعی همبستگی تکیه گاه اصلی، از آنجمله افغانستان کشورهای چند فرهنگی و چند قومی،
 

تنوع ( يونسکو)، علمی و فرهنگی ملل متحد ع بیان های فرهنگی سازمان تعلیمیو توسعۀ تنو در مقدمۀ میثاق حفظ
 .فرهنگی را خصوصیت متمايز جامعۀ بشری حساب نموده به آن مقام مهمی از ارزشهای انسانی، قايل میگردد

 

ها و قريه  در همه شهر ، در همه جوامع وز تفکر و روش حیات در همه کشورها، طرآيا گفته میتوانیم که کردارها
 ؟دها يکسان هستن

 

ر و يا ، خوردنی ها و طرز حیات يک جامعه بر جامعۀ ديگر در عین کشوآيا حق داريم بگويم که خوبی ها، ارزشها
 ؟بیرون از کشور بهتر هستند

 

 ری دارد؟و يا شکل فزيکی و يا عقالنی برت میتوانیم ثابت کنیم که نژادی بر نژاد ديگری از لحاظ صورت آيا 
 

آيا لباسها و خانه های مردم در يک کشور يکسان هستند و يا اينکه تفاوت دارند و نظر به ضرورت محیط و 
 حاصالت محل که دانش ساختن و پوشیدن آن در طول قرنها از طرف مردم آن محل کسب گرديده، ظاهر شده اند ؟

 

های قومی و يا نژادی بیش از آنکه تحت تأثیر  کثر گروه، اتأريخ مراودات انسانیشايد خیلی تعجب آور نباشد که در 
های خود با آن ها شده اند و به اين عقیده بودند که اگر  های خود با ديگران قرار گیرند، متوجه تفاوت شباهت

 اين نوع طرز ديد نه ارزش معنوی دارد و نه. ديگران با ما تفاوت دارند، پس آنها قاعدتًا دون مرتبه از ما هستند
های قومی و نژادی از هم متفاوت اند اما از  آنچه اهمیت دارد و درست هم است اينست که گروه. اهمیت انسانی

بايد عینک گاهی "  :گويند دانشمندان انسان دوست می. نظر مقام انسانی با هم برابر هستند، لذا حقوق مساوی دارند
 ."اقوام مختلف را عاری از تعصب مشاهده کنیم، تا بتوانیم شیوه های زندگی فرهنگی خود را برداريم

 

، ولی بهتر است روابط خود ستانه از مردم ديگر منجر نمی شود، گاهی به ديد دوبا آنکه کسب اطالعات بر ديگران
آنچه الزم است اينست که در ارائۀ معلومات بر ديگران بايد تأکید . استوار کنیمساير مردم را بجای جهل بر دانش  با

 .ما گردد کشور جهان و همه اقوام در بر انسانیت مشترک همه ملت ها در بیشتر
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 تأريخ، افغانستان کشور صاحب فرهنگ و دارای ارزشهای معنوی عظیمی است که در يک دور تأريخبه استناد 
زش ها و ، يکی از ارنها خوشنود هستیمآای فرهنگی مردم افغانستان که از ضمنًا تنوع و تفاوته. منتهی نمی گردند

، شناخت هويت ملی افغانی و پیاده نمودن روشهای ل های بزرگی است که در وحدت ملی همبستگی اجتماعیاص
 .موکراتیک و توسعه اقتصادی نقش اصلی و اساسی دارنديد
 

در . چند هزار ساله دارد که در اين مدت دستخوش خوبی های فرهنگی و بدی ها قرار گرفته است تأريخکشورما 
اين سرزمین پیدا شده و ضمنًا با در نظر داشت موقعیت  کشور ما فرهنگ های شايسته در تأريخمختلف ر ادوا

جغرافیايی آن يا اينکه فرهنگ های مردم و جهان ديگر که سابقًا زادۀ مردم افغانستان نبودند به افغانستان انتقال 
، فرهنگ های يا اينکه در هنگام تهاجمات متعددو نموده اند و در اين سرزمین بدرجه عالی فرهنگی ارتقأ نموده اند 

مردمان بیرون توسط مهاجمین به افغانستان انتقال نموده اند، گاهی جانشین فرهنگ های محلی گرديده و اکثرًا با 
 .بوجود آمده است  ای گ های محلی يکجا گرديده، فرهنگ تازهفرهن

 

، با خود نگهداشته اند و يا اينکه به مردم محل خود آورده جزای فرهنگی خود را با، همه اعالوه بر آن، مهاجمین
 .تسلیم نموده اند و يا فرهنگ مردم محل را برگزيده اند

 

، در انتقال غنای علمی و فکری مردم م و يا انتقال فرهنگ های محلیموقعیت جغرافیائی افغانستان عالوه از تحکی
های دسته جمعی نیز از اينجا به آنجا و يا از ديگر مناطق  مسافرت، تهاجمات و يا های تجارتی چه از طريق تماس

 .به افغانستان انتقال نموده است
 

سلطۀ عرب و اکثرًا در اثر آرزومندی و خواست مردم افغانستان  دين مبین اسالم مثال برازنده يی است که بعد از
، شامل زبان عربی که بعد در المی، فرهنگ نوينالوه از پیام الهی و دانش اسدر افغانستان تعمیم گرديد و اسالم ع

 .، با خود ارمغان داشتهای محلی نفوذ کرد زبان های دری و پشتو و زبان
 

يا بصورت  تأريخاين نوشته متضمن اين مطلب است که مردم افغانستان متشکل از اقوام متعددی هستند که در طول 
کشورها و محالت بیرون مرزی امروز افغانستان به اين سرزمین دائم در اين کشور مستقر بوده اند و يا اينکه از 

، خصوصیات متمايز جامعۀ ع فرهنگی محلی با همه شايستگی ها، دارای تنوهاجرت نموده و امروز مردم شايستهم
 . افغانستان را تشکیل داده اند

 

ی به آن احترام گذاشت و از ، بايد برای حفظ منافع عمومها است چونکه تنوع فرهنگی میراث مشترک همه افغان
موکراسی واقعی بر ي، همبستگی اجتماعی و اساسات دمردم افغانستان در بزرگی فرهنگی تعدد و تنوع فرهنگی

 .مبنای احترام به همه، استفاده نمود
 

یدها ، با ايجاد دنیای نو، متحرک و در حال تحول سريع و متنوع ، دامنۀ اختیارات و امتنوع فرهنگی در افغانستان
کند و به همین دلیل در  های مردم افغانستان را تقويت می دهد و ظرفیت های انسانی و ارزش را گسترش می

سرچشمۀ رشد متدوام اجتماعات مردم فرهنگی صورت استفادۀ معقول و با فضیلت با ارائه برنامه های علمی و 
 .افغانستان را میسر می سازد

 

موکراسی، يانسانی هستند، اسباب تقويت اساسات د رای شايستگی های صاحبقدرتنوع فرهنگی مردم افغانستان که دا
، تحمل و بردباری، عدالت اجتماعی و احترام متقابل بین مردم و اقوام مختلف و محالت اجتماعیهمبستگی ملی و 

حلی و ملی برای تقويت صلح و امنیت، حقوق بشر و شناخت و احترام به يک ديگر در سطوح م. شود افغانستان می
 .ضروری بحساب می آيد

 

همه تحوالت و اثرات جهان امروز هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی و محلی حکم می نمايند که فرهنگ در 
اين نوع اثرات در تنوع فرهنگی مردم افغانستان نیز نقش کلی دارد و در تمامی حاالت . گردد طی زمان متنوع می

های فرهنگی  گرايی هويت ها و بیان ضمنًا ريشه در اصالت و کثرت. گردند میحیات فرهنگی و زندگی ما ظاهر 
 .مردم افغانستان نیز دارد

 

 : گفتار نهایی
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، در آن نبوغ خاص يک ملت يا يک فرد، قلمروی است که ی استفرهنگ بصورت روشن يک عرصۀ مهم شکوفاي
به بازپس نگری به هويت موهومی نباشد و خاطره  ه ایوسیلپیدا می کند، اما مشروط بر آنکه بهترين مجال بروز 

ينده، آيندۀ پر از امید و سرشار و برخوردار از عقل و دانش و ضمنًا بطور متداوم، آمیز به سوی آی شود، تحرک ي
 .باشد که هر شخص در ارتقا و تعالی فرهنگی دسترسی و سهم داشته باشد ه ایخاطر

 

، اين درس آن است که بايد از تنوع کشور ما درسی برای ما داشته باشدور های نه چندان د درد آور سال تأريخاگر 
اجتماعی،  ، عدالتاز آنها درس زندگی در راه برابریو  های فرهنگی مردم افغانستان خوشنود باشیم  و تفاوت

اقتصادی و سیاسی ، م به همه بگیريم و بنیان اجتماعی، نه تنها قبول احترام به ديگران بلکه عمل احتراهمبستگی
 .کشور خود را مبتنی بر بردباری و سازگاری متقابل افزايش دهیم

 
هیچ فرهنگی بر فرهنگ ديگر : " اسبق سازمان ملل متحد گفته است( جنرال سکرتر) ، سرمنشی«پريز خاوير»

 ."های جديد خود يکديگر را غنا بخشند توانند با مفهوم ها و نگرش ها می برتری ندارد و فرهنگ
 

، در مقطع زمانی مورد بحث و مطالعه قرار يکه قرار دارندا هر واحد قومی و فرهنگیها، در امروز زندگی افغان
، بايد توازن بر قرار اسی افغانستان به آنها سپرده شدهو وجايب شان آنچه در قانون اس گیرد که بین حقوق  می

خواهد شد که برابری همگان را در پی داشته باشد و اما اين توازن فقط در صورتی از طرف همگان پذيرفته . گردد
. ی شان را ايجاب می نمايدعنعنه ها اين به نوبت خود احترام کامل به آزادی و حرمت تمامی فرهنگ های محلی و

 .حتمًا اسباب مشکالت اجتماعی و اقتصادی را تولید می نمايد کوتاهی در اين امر
 

تنوع فرهنگی در کشور ما وسیله و بهانۀ حذف ديگران نیست، بلکه  فتنپذيرحرمت به روش حیات ديگران و 
پیشنهادی برای سهیم شدن با ديگران و همبستگی است که حاصل آن اعتال و ارتقای فرهنگ مشترک مردم 

 .افغانستان می باشد و حتمَا جامعۀ افغانستان را بسوی مزايای انسانی رهنمايی می نمايد
 

 پايان
 
 
 


