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 12/80/2813                                       ولی احمد نوری

 

 های افغانستان هـوسک حقوقی هندوها ۀلأمس
 یک امرداخلی بوده ربطی بدولت هندوستان ندارد!

 
آزاد و مستقل، بلکه شهامت، درایت و شناخت فرزندان آن از مناسبات بین المللی و افغانستان کشوری است نه تنها 

 نازل، قدعلم می کنید.   و جمالت« سادگی»همزیستی بشریت، به این سطح پائین نیست، که شما با این 
د. کشور کشته داده ان« یک و نیم میلیون»در بحران اخیر در کشور و منطقه، مردم ما در راه آزادی، بیش از 

حاصل  «جنگ استقالل»بین المللی آنرا، با افتخار حفظ استقالل و آزادی که در « هویت»ویران است، اما موقف و 
، هیچ قوتی «بحران»ناشی از  نموده است، در عرصۀ بین المللی از دست نداده است. علی الرغم وضعیت غم انگیز

، ازین قلمرو، «دول مستقل»یا پارچه های دیگری را بنام های دیگر و « افغانستان»در جهان، تا همین لحظه، کدام 
 اعالن ننموده اند.

 

در کشور ما در طی قرون گروپ های اجتماعی مختلف با فرهنگ ها و پیرو مذاهب متعدد بسر برده اند و هنور هم 
ار، بخاطر دارند. در را هم، از دیکتاتور و مستبد گرفته، تا نسبتاً ملی و مردمد می برند. رژیم های بی شماری

بوده اند و هستند. احترام به حقوق « حقوق مساوی»، همه دارای «ملی»اصول همزیستی و همبستگی و در هویت 
اساسی انسان، وظیفۀ هر فرد متمدن است. کسی که به استقالل، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان احترام 

ازینکه مسلمان باشند و یا هندو و غیره، به خاطر سعادت انسان درین  دارد، به تمام باشندگان افغانستان، بی تفاوت
اداری، حقوقی و اقتصاد شگوفان برای  -سیاسی« عادالنۀ»سرزمین، باید به یک چشم بنگرد و در راه، ایجاد نظام 

 حق خود باشندگان تعیین کننده است. همه، بکوشد. در چنین یک نظام، نقش و
 

هم امکاناتی که در اختیار  نمی تواند، در همچو شرایط و یتور آزاد هستند و هیچ قدرتاین نوع  نویسندگان آما
دارند، جلو نشر حرف های آنها را بگیرد. اما هوشداری داده می شود، که ارزیابی در جهت تثبیت بی معنی بودن 

توسعۀ روابط بین  ، در جهت تعمیق و«اصول»و « نورم ها»آن هم خیلی ساده است. در مناسبات بین المللی 
جوامع بشری و دول نقش اساسی خود را ایفاء می نماید، که اینها سخت به انجام کار خانگی، مانند دورۀ مکتب 
نیازمند هستند،  باید خود را واقف سازند. این را هم می دانیم که در طی مدت قریب سه ونیم دهه، بین پنج تا شش 

و فرهنگی در « مذهبی»، «نژادی»که از تمام گروپ های اجتماعی،  ،«مهاجر»میلیون انسان این کشور، بحیث 
 جمع آنها شامل اند، در سراسر جهان وجود داشته است.

 

دیموکراسی »در جهان امروز که هندوستان را هم از نگاه سیاسی به عنوان « دیموکراتیک» کارمندان، دولت های
داد.  از اوضاع جهان امروز، حتماً، خندۀ دوامدار سر خواهنددر آسیا نیز می نامند، با شنیدن چنین نظرات « بزرگ

جهان خوب وارد اند و در امر حفظ منافع ملی و اجتماعی و امنیت و « مردمان»آنها به یقین که در مناسبات بین 
خوب آگاه اند. « مذاهب»حیثیت نظام های خود، شب و روز تالش می ورزند، همچنان در رابطه با مسائل مربوط 

« نژاد ها»و « مذاهب»فنظر ازینکه همه می دانند، که در ترکیب کنونی اجتماعی هندوستان، ازهر نگاه، تنوع صر
 بیشتر است.

 

و « هندو»با « مسلمان»اما فکر نمی شود، که نزد مسؤولین با دانش دولتی هندوستان، فرق میان حقوق یک تبعۀ  
شد. البته در کمیت احصائیوی، در صفوف پیروان تفاوت تعریف شده با« مذهب دین و»، بر اساس «بودائی»یا 

هم وجود خواهند داشت، که از طریق دامن زدن به همچو « انحرافی»، «مذهبی»هاهم موجود بوده، سیاستمداران 
مسائل و استفادۀ سوء از احساسات مردم برای تقویت مواضع قدرت خود کار گیرند. سؤالی می تواند مطرح شود، 

 می همه افغان« سیک»و « هندو»وطن داران افتاده است؟ « ابتکار»محمد، چگونه به فکر چنین یک  که آقای هللا
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)سند تابعیت( دولت افغانستان را در دست داشته باشند، هیچکسی حق ندارد، به  تابعیت ۀکه تذکر باشند. در صورتی
خواهد داشت. اما نباید فراموش کرد که  ودهم وج« تابعیت دوگانه»بنگرد. البته « هندوستان»آنها، به عنوان اتباع 

چه یگانه باشد، مکلیفت ها و حقوق نهفته است. چنین یک موقف، و طرز دید نسبت به  در هر تابعیت، چه دوگانه و
خاک و وطن، موقفی است، ضد ملی و یا بعبارت دیگر، دشمنی صریح با موجودیت افغانستان شناخته می شود. اگر 

در یک کشور مسلط می گردد، حقوق طبیعی انسانی و احساس همبستگی « مستبد»و « ظالم»سیستم های سیاسی، 
بین هموطنان نباید، فراموش شود. اگر با چنین مرض تفکر گرفتار شویم، روزی خواهد رسید، که خدا نا خواسته 

افراطیون چشم به دربار سعودی و « سنی»، برادر های «توجه آخوند های قم»چشم به « شیعه»برادر های 
بیدار شوید. ما به برقراری صلح و حل مسائل خانگی خود نیاز « غفلت»پاکستانی خواهند دوخت. آخر از خواب 

 وظیفۀ خود ماست، نه از بیگانگان.حل مشکالت  داریم و
 

دولت »یک کشور و یا « داخلی »در امور « عدم مداخله»یکی از جملۀ نورم ها و اصول، در مناسبات بین دول، 
شمرده می شود. اگر شما در برابر دولت کنونی اعتراض دارید، این موقف شماست، اما « رای قلمرو و حاکمیتدا

بیگانه را بر حریم کشور، به هر « تجاوز»و «  مداخله در امور داخلی کشور»به هیچ صورت حق ندارید، راه 
وشیاری سائر هموطنان است. توهین صریح به درک و هتخطی و بشمارید. این یک « مجاز»شکلی که باشد 

 ، خارج از کشور بسر ببرید.«هویت مهاجر»طوریکه از محالت سکونت هر یک معلوم است، خود ممکن با 
 

بر اتباع  تطبیق قوانین خویش را و حق حاکمیت ملل، تمام دول جهان سلطۀ مشروع  به استناد اصول بین المللی و 
: رئیس جمهور کرزی نگهداشت افغان ی هادانند، دور نه در همین نزدیک جملۀ حق حاکمیت ملی خود می خویش از

به حق حاکمیت افغان ها تشخیص میکرد که  ه ایهای متهم در زندان های بگرام تحت تسلط امریکایی ها را لطم
د به مین حقوق حقۀ اتباع خود سلطۀ خود را طور بایأاگر دولت ها نتوانند، درت چنین تشخیصی کامالً موجه بود،

هیچ   در حالیکه به جز همین دولت ها هیچ و توانند مدعی دارای حاکمیت ملی باشند و منصۀ عمل بگذارند، نمی
اتباع همان کشور حق مداخله در چنین  صالحیت را ندارند، تنها سازمان ها و حاکمیت دگری چنین اتوریته و

به معنی چشم  ملی، برای یک دولت دیگر داخلی و کامالً  باشند. شناختن حق مداخله در امور دارا می ی راقضایای
یا کل حق حاکمیت ملی به معنی  چشم پوشی از بخش و باشد، یا تمام حق حاکمیت ملی می پوشی صریح از بخش و

ی أر شتابزدگی ابراز نظر و مسایل نباید به عجله و بنا بران در همچو غیر آزاد بودن است،  آمدن و به اسارت در
و صاحب نظران عرصۀ مربوط رجوع نمود. توجه باید کرد که این  به اهل کار یدر چنین قضایای بهتر است  نمود،

ًً مسلم عدالت تذکرات به نحوی اتخاذ موضع محافظه کارانه در قبال   هنود وهموطنان خواهی برای حقوق کامالً
رسانه  جامعۀ مدنی، اتحادیه ها، ام سازمان ها،مین و اعادۀ حقوق آنان باید تمأت سیک ما تعبیر نشود، در این راستا و

 مجادالت خویش را ادامه دهند این حق و فراخبا حوصلۀ  و دوامدارطور  خارج کشور های ملی افغانی داخل و
مولی توسط أحقوق پامال شدۀ هموطنان خود دفاع نماییم. در واقع توقع پیشبرد چنین م اقدامات مجاز است که از

دوش دیگران  در ثانی بار مسؤولیت خود را برو  ،صورت کامل مناقض اصول حاکمیت ملی است هندی ها اوالً به
دولت هندوستان توقع داشته باشیم، چه بسا  انجام بدهیم از انداختن است یعنی کاری را که ما خود بایستی پیشبرده و

به اسارت درآمده اند،  محروم شده و جهل از آزادی تنبلی، اموخته خوری و تیار خوری، مللی که به اثر تن پروری،
 مربوط به خود را بدهیم  صالحیت مداخله در امور دانسته و خوش به رضا به دیگران عمداً اجازه و وپس نباید دیده 

 و اگر چنین صالحیتی را سایر دول مغرض برای خود نیز تعمیم بدهند، دیگر ما خدای ناخواسته وطن آزاد و
 .مستقلی نخواهیم داشت

 
 پایان

 


