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در قانون اساسی    ها حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی اقلیت 
 املللیافغانستان و اسناد بین 

 .   سخی علیزاده غالم   
 چکیده

های برشی است که معمواًل از حیث حقوقی، سیاسی،  دسته از گروه اصطالح اقلیت از نظر حقوقی شامل آن 
به    ها ای قرار دارند. در عرص کنونی حقوق اقلیت اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی در موقعیت و شایط حاشیه 

های گوناگون قومی، مذهبی و زبانی.  بدل شده است. افغانستان کشوری است دارای اقلیت ای جهانی  مسئله 
شان از سوی دولت حاکم، همواره  رعایت نشدن حقوق های تاریخی به دلیل نقض و  ها در همه دوره این اقلیت 

اند. اما با تأسیس نظام سیاسی  بوده به دنبال مطالبات حقوقی، اجتامعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود 
اقلیت  افغانستان، حقوق  به رسمیت شناخته شد. این پژوهش  جدید در  به حقوق اجتامعی، اقتصادی و  ها 

ها  دهد حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی اقلیت ها پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می فرهنگی اقلیت 
رو، آنان از موقعیت مطلوبی در جامعه از  د. از این شو کم رعایت منی طور کامل از سوی قدرت حا تا هنوز هم به 

 لحاظ حقوقی، سیاسی، اجتامعی و اقتصادی برخوردار نیستند.  
 واژگان کلید 

 املللی، حقوق اجتامعی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی، افغانستان. ها، قانون اساسی، اسناد بین اقلیت 
  

 

   ی خصوص   حقوق   ی دکرتا   دوره   پژوه دانش   و   پژوهشگر   (ghulamsakhi673@gmail.com ) 
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 مقدمه
های متفاوت و دارای مذاهب متفاوت و در عین  جمعیت بسیاری از کشورها مرکب از اقوام گوناگون، دارای زبان 

اند. در بعضی از این کشورها  را تشکیل داده   کشور ـ کنند و در حقیقت یک دولت دیگر زیست می حال با هم 
ها از سوی دولت و قوم حاکم  قوق اقلیت طور کامل و در بعضی از کشورهای دیگر تا حدودی ح ها به حقوق اقلیت 

های متفاوت و  کشوری است به لحاظ جمعیتی مرکب از اقوام گوناگون و زبان   شود. افغانستان نیز رعایت می 
از مباحثی مهم در تاریخ  ها  کنند. حقوق اقلیت دارای مذاهب متفاوت و بعضاً ناهمگون که در کنارهم زیست می 

های قومی، زبانی و مذهبی  ها اعم از اقلیت یابیم که حقوق اقلیت می در   تاریخ   این کشور است. با مطالعات 
اقل حقوق شهروندی که عبارت است از طور گسرتده نقض شده و بعضاً از حد همواره از سوی دولت حاکم به 

نبوده   حق حیات  برخوردار  این نیز  از  اقت اند.  آنان همیشه مطالبات حقوقی، سیاسی، اجتامعی،  صادی و  رو، 
  گاه های پیشین افغانستان، هیچ اند، ولی با وجود این، دولت فرهنگی خود را از دولت و قدرت حاکمه داشته 

تحقیق حارض   اند و این امر واقعیت عینی و تاریخی جامعه افغانستان است. ها نداشته اعتنایی به حقوق اقلیت 
و از این    ها در نظام سیاسی فعلی افغانستان پرداخته که به جایگاه حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی اقلیت 

املللی  مورد تجزیه و تحلیل قرار  حقوق آنان را طبق قانون اساسی افغانستان و اسناد بین رهگذر سعی کرده 
مورد    دهد که تا کنون در این های آن نشان می شده و یافته دهد. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام  

های  توان گفت که پژوهش حارض کاماًل بدیع و جدید است و پرسش رو، می پژوهشی انجام نشده است. از این 
 ذیل محور پژوهش قرار گرفته است: 

 همخوانی دارد؟   املللی ها با اسناد بین قوانین افغانستان تا چه میزانی در مورد حقوق اقلیت   - الف 
 اند؟ ها در قانون اساسی و اسناد بین املللی کدام مصادیق حقوق اقلیت   - ب 
 ها وجود دارند؟  شدن حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی اقلیت چه راهکارهای تضمینی برای بهرت رعایت   - پ 

 مبانی نظری اقلیت 
الح اقلیت به: »گروهی از افراد یک کشور یا  تر«، و اما در اصط بودن«، » قسمت کم اقلیت در لغت به معنای »کم 

( به  2۳6،  ۱  ، ج ۱۳82باشند که از لحاظ دین و مذهب یا نژاد، از اکرثیت متامیز باشند.« )معین،  یک شهر می 
شود که دین، زبان، نوع زندگی و فرهنگ آنان با افراد  بیان دیگر، اقلیت به قسمتی از افراد یک جامعه اطالق می 

ان نیست. تعداد افراد اقلیت در یک جامعه ممکن است در مقایسه با اکرثیت قابل ذکر نباشد  دیگر جامعه همس 
تواند دولت  های اکرثیت جامعه می مثابه یکی از مجموعه و اما از حیث حقوقی مواردی وجود دارد که اقلیت به 

از لحاظ ملی، نژادی، زبانی،    گروهی از  اتباع یک کشور که   اقلیت یعنی  ( 2۱۱:  ۱۳86نیز تشکیل دهد. )شوتار،  
تراند و قدرت سیاسی را در اختیار ندارند. )زارعی  یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کم 

دیگران،   کشور 50:  ۱۳۹2و  یک  اتباع  از  گروهی  برای  اقلیت  مفهوم  تحقق  شط  برخی  روحیه  ـ (  را  دولت 
نا در کشور محل اقامت، یعنی داشنت اقامت طوالنی در کشور، مثالً صد  بودن آ دار همبستگی و تعاون و ریشه 

همواره از مباحث جدلی بوده است و در حقیقت برگشت به   معیار اقلیت چیست اند. اینکه  سال قدمت دانسته 
هایی این امر دارد که هنوز تعریف جامع مشخص از اقلیت بسیار دشوار است. اما در مباحث سازمان ملل مؤلفه 
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ها عبارتند  شناخت. این مؤلفه های اقلیت را باز توان گروه شود و با لحاظ آن معیار می برای گروه اقلیت ذکر می 
اند.  های دیگر داخل در حاکمیت متفاوت های قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروه ویژگی   از: 
 های ذیل باشند: مثابه اقلیت شناخته شود، باید دارای مشخصه واقع برای اینکه گروهی به در 

عیتی که قدرت تر از سایر اقشار جم ها عادتاً باید از حیث تعداد کم از لحاظ تعداد کم باشند: اقلیت  -۱
 سیاسی را در دست دارند، باشند. 

حاکمیت را در دست نداشته باشند: اقلیت گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند.   -2
های دیگری که قدرت سیاسی را در دست دارند، طبعاً مصداقی اقلیتی که باید مورد بنابراین، گروه 

 حامیت قرار گیرد، محسوب نخواهد شد.  
 ی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشد. تفاوت نژاد  -۳

اقلیت  آن  در  که  است  کشوری  زیست  افغانستان  واحد  حاکمیت  تحت  متفاوت  زبانی  مذهبی،  قومی،  های 
مثابه یکی  ها امروزه، به ها نامید. حقوق اقلیت توان افغانستان را رسزمین تنوع اقلیت کنند و از این جهت می می 

ها با این مسأله  املللی مطرح شده است و بسیاری از حکومت دارای اهمیت در سطح ملی و بین   از مباحث مهم و 
املللی حقوق به هر دلیل تحت  طور مستقیم و از نزدیک درگیرند و از سوی جامعه جهانی و نهادهای بین به 

( و  72:  ۱۳80بهشتی،    شان، با مدارا و برابری رفتار کنند. )حسینی های تحت حاکمیت اند که با اقلیت فشار 
و    ی اقتصاد   ، ی اجتامع   ، ی مذهب   ، ی اس ی حقوق س   ی دارا   ها ت ی اقل شان را رعایت کنند.  حقوق اساسی و بنیادین 

افغانستان    ی در قانون اساس   ها ت ی اقل   ی و فرهنگ   ی اقتصاد   ، ی جستار رصفاً حقوق اجتامع   ن ی است. در ا   ی فرهنگ 
 . شده است   ل ی و تحل   ن یی تب   ی امللل ن ی و اسناد ب 

 هاحقوق اجتامعی اقلیت 
اقل حقوق استاندارد رفاه اجتامعی گفته  شدن از حد مند برای بهره   فرد حقوق اجتامعی به حقوق طبیعی هر 

امروزه دولت    ( ۳28:  ۱۳7۳شود. )گیدنز،  شود و به عبارتی حقوق اجتامعی به خدمات رفاهی مربوط می می 
  خاصی که قادر به تأمین مخارج زندگی خود از مجرای شغل نهادهای حکومتی برای اش رفاه به این معناست که  

از  )بیکاران،  نیستند  وظایف  این کار و  از  کنند.  فراهم  مادی  مزایای  ساملندان(  و  حقوق  رو افتادگان  تأمین   ،
به  شهروندان،  برابر  در  دولت  تعهد  مبّین  دولت،  از جانب  اقلیت اجتامعی  به  ها ویژه  متعهد  باید  دولت  ست. 

کردن کار برای همه، بهبود شایط کار و زندگی، تأمین اجتامعی، خوراک، مسکن، بهداشت و نظیر آن  فراهم 
خوراک، پوشاک،    ( ۱40:  ۱۳75شوند. )طباطبایی مؤمتنی،  مثابه حقوق اجتامعی بررسی می باشد که امروزه به 

ت که جامعه و ظیفه دارد  ، تشکیل خانواده و دیگر امور رفاهی از جمله حقوقی اس مسکن، بهداشت و سالمت 
ها به افراد ضعیف یاری رساند. )صداقت،  اواًل به این حقوق با دیده احرتام بنگرد و ثانیاً برای تأمین و تضمین آن 

  ها ویژه حقوق اجتامعی و مدنی، اقلیت جانبه، به ترین مبنای قانونی رعایت همه این، محکم بنابر   ( 84:  ۱۳۹۱
  5۳و    52،  ۱4،  ۱۳مانند مواد  طور مواد دیگر در مورد حقوق اجتامعی  همین  1قانون اساسی است.   22ماده  

 

 « . باشند ی م   ی مساو   ب ی وجا   و   حقوق   ی دارا   قانون   برابر   در   مرد   و   زن   از   اعم   افغانستان   اتباع .  است   ممنوع   افغانستان   اتباع   ن ی ب   از ی امت   و   ض ی تبع   نوع هر » .  1
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از جمله »منشور سازمان    املللی قانون اساسی. این مواد حاوی اصول مهمی از حقوق برش است که در اسناد بین 
«، »اعالمیه جهانی حقوق برش«، »کنوانسیون اروپایی  حقوق مدنی و سیاسی   املللی میثاق بین ملل متحد«، » 

نیز در قوانین  حقوق برش« و » اعالمیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت  های ملی یا قومی، دینی و زبانی« و 
  22ماده  (  82:  ۱۳۹0منش،  اند. )آریا مثابه محور حقوق دیگر شناخته شده بسیاری از کشورهای پیرشفته، به 

گرفنت از اسناد معترب مربوط به حقوق برش و قوانین اساسی کشورهای  قانون اساسی افغانستان مضاف بر الهام 
گونه اولویت و برتری را بر مبنای رنگ و نژاد، جنس و غیر آن قائل  مهم، ریشه در نص آیات قرآنی دارد که هیچ 

واقع قانون اساسی در   22ماده    1، تقوا دانسته است. نشده و مالک برتری را شایستگی معنوی و به بیان قرآن کریم 
تبعیض    هاست که اعم از حقوق سیاسی، اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی است، زیرا اساس تضمین حقوق اقلیت 

  22شود. افزون بر ماده  امتیازات محروم می   شان شده و از کلیه ها به حقوق انسانی و برشی مانع رسیدن اقلیت 
مقرر شده   54و  5۳، 52، ۱4ها در ماده هاست، حقوق اجتامعی اقلیت مین سایر حقوق اقلیت بنای تأ که زیر 
 است: 

های  بر مبنای اصل مسئولیت متقابل همگانی )تکافل عام( از پایه   تأمین اجتامعی   تأمین اجتامعی:   - الف 
گران موظف به تأمین  اصلی عدالت اجتامعی است که در آن، افراد و مردم مسئول حامیت از یکدیگرند و توان 

اسالم به این ترتیب مورد توجه قرار گرفته که  اند. این تکلیف در دین زندگی ضعیفان، تنگدستان و درماندگان 
  در این زمینه آمده است: »َمثَل   که از قول پیامرب اسالم چنان اند؛ هم مسلامنان همه به منزله یک پیکر واحد 

دیگر، َمثَل یک تن است که اگر عضوی به شکوه درآید، بقیه  مؤمنان در دوستی و رحم و عطوفت نسبت به یک 
قانون   5۳تأمین اجتامعی در بند دوم ماده  ( 488: ۱۳84افتد.« )هاشمی، تاب می و او به تب  همراه نیز  اعضا 

 « است:  شده  مقرر  باز اساسی  را تضمین منوده دولت، حقوق  کهن نشتگان  برای  بی ،  زنان  رسپرست،  ساالن، 
چگونگی   خصوص آورد.« اما در بضاعت مطابق احکام قانون کمک الزم به عمل می معیوبین و معلولین و ایتام بی 

 مبتنی بر سه اصل اساسی است:    5۳رسیدگی و کمک به این موارد نیازمند تدوین قانونی خاص است. ماده  
های مقرر ست. به این معنا که همه افراد جامعه بدون تبعیض از مساعدت تأمین اجتامعی، حق همگانی ا   یکم: 

گونه که حیثیت و منزلت انسانی و ارتقای شخصیت آنان اقتضا نفس، آن به اجتامعی، با اطمینان خاطر و اعتامد 
 دارد، برخودار گردد. 

را متعهد می   دوم:  از مجرای به سازد که  این حق، دولت  پالیسی   مثابه خدمتگزار جامعه  سازی  وضع قانون و 
بخش و پایداری را برای افراد جامعه تأسیس و زمینه استقرار عدالت اجتامعی را  جامع، کانال مالی اطمنان 

 فراهم کند.  
شمول، مبّین همبستگی، مشارکت و تعاون مردمی است که  در حقیقت جوهره و ماهیت این تقسیم همه   سوم: 

 کند. ها ایجاد می ها و تنگدستی و تضمین افراد در مقابل گرفتاری   ذخیره مالی رسشاری را برای تأمین 

 

  ن ی تر تقوا با   پروردگار،   نزد   شام   ن ی تر ز ی که عز   د ی و بدان   د ی بشناس   را   گر ی د ک ی   تا   م ی د ی آفر   زن   و   مرد   جنس   از   را   شام   ما !  مردم   ی ا » :  ۱۳  ه ی آ   حجرات،   سوره .  1
    « . شامست 
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قانون اساسی افغانستان مقرر شده و دولت را مکلف به تسهیالت    5۳و    52حق بهداشت در ماده    بهداشت:   - ب 
دولت وسایل وقایه و عالج  الزم و بایسته و ارائه خدمات برای عموم شهروندان و بدون تبعیض مکلف کرده است: » 

منظور  مناید. دولت به ن می امراض و تسهیالت بهداشتی رایگان را برای همه اتباع مطابق احکام قانون تأمی 
ها  تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا، مفقودین، معلولین و معیوبین، سهم فعال آن 

   مناید.« در جامعه و باز توانی آنان مطابق احکام قانون، تدابیر الزم را اتخاذ می 
ندگی اجتامعی است و به عنوان نهاد اولیه پیکر  خانواده سلول زنده اجتامع و آغازگر ز  حامیت از خانواده:  - ج 

جامعه منوط به مقام و منزلت نهاد خانواده  خوردار است. اعتبار و ارزش هر بر   جامعه از اهمیت و جایگاهی خاص 
شود. نیازهای  از اصول مهم حقوق اساسی دانسته می در آن جامعه است و تالش برای صیانت و استحکام آن  

بیعی، اجتامعی، فرهنگی و اقتصادی افراد جامعه رصفاً از مجرای کانون خانواده به نحو  عاطفی، تربیتی، ط 
قانون    54با توجه به اهمیت و جایگاه نهاد خانواده، ماده    ( ۹5- 4۹4:  ۱۳84شود. )هاشمی،  مطلوب تأمین می 

ت و تدابیر الزم با هدف  اساسی به این امر اشاره داشته و دولت را متعهد به حامیت از کانون خانواده و اقداما 
دهد و مورد حامیت دولت  خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می رعایت و حفظ حقوق این نهاد کرده است: » 

منظور تأمین سالمتی جسمی و روحی خانواده باالخص اطفال و مادر، تربیت اطفال و برای  قرار دارد. دولت به 
   کند.« س اسالم، تدابیر الزم را اتخاذ می از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقد 

ها، وظایف  ویژه اقلیت در این خصوص نیز دولت در مقابل مردم، به   کمک به افزایش رفاه و درآمدهای مردم:   - د 
دولت برای انکشاف )توسعه( صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم  اثباتی دارد. طبق قانون اساسی: » 

. ق.ا.( ماده  ۱۳کند.« )ماده  وران، پروگرام)برنامه(های مؤثر وضع و تطبیق می ای پیشه ه و حامیت از فعالیت 
، بهبود شایط  کند: »دولت برای انکشاف زراعت، مالداری ( که در ادامه ماده قبلی است بیان می ۱4بعدی ) 

مالی دولت،    ه دود بنی در ح   اقتصادی، اجتامعی  و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان 
   کند.« های مؤثر وضع و تطبیق می پروگرام 

طور رصیح در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، برای  ها به افزون بر این که حقوق اجتامعی اقلیت 
های  به رعایت اعالمیه جهانی حقوق برش و دیگر میثاق   ها دولت متعهد و ملتزم تضمین بهرت رعایت حقوق آن 

املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ملزم  املللی که افغانستان عضو آن است، از جمله میثاق بین بین 
قانون اساسی درج شده است: »دولت منشور ملل    7و مکلف به رعایت آن شده است. این اسناد جهانی در ماده  

املللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیه جهانی حقوق الدول، میثاق بین بین متحد، معاهدات  
 .« کند برش را رعایت می 

املللی اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی از حق تأمین اجتامعی و بهداشت هرکسی در  میثاق بین   ۱2در ماده  
و رابطه کامل با این حق را تعریف و ترشیح   کند و مراحل دقیق پذیر آن حامیت می دسرتس باالترین استاندارد  

بهرتین حال صحت جسمی و روحی کشورهای طرف این میثاق، حق هر   - ۱کند: » می  از  به متتع  را  کس  
تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل    - 2  شناسد. الحصول به رسمیت می ممکن 

 الزم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:   این حق اتخاذ خواهند کرد، شامل اقدامات 
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 میر اطفال و رشد سامل آنان. و شدن اطفال ـ مرگ متولد تقلیل میزان مرده   یک( 
 بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.   دو( 

 ها. ری چنین مبارزه علیه این بیام ای و سایر امراض، هم ـ حرفه بومی گیر ـ پیشگیری و معالجه امراض همه   سه( 
 های طبی برای عموم در صورت ابتالء به مرض.« ایجاد شایط مناسب برای تأمین مراجع طبی و کمک   چهار( 
  حق   هرکس کند: » اعالمیه جهانی حقوق برش درباره حق تأمین اجتامعی و بهداشت چنین بیان می   25ماده  

و   طبی   های مراقبت   مسکن،   خوراک،   حیث از    را   اش و خانواده   خود   و رفاه   او سالمتی   زندگی   سطح   دارد که 
  گی، ه بیو   اعضا،   نقص   بیامری،   کاری، بی   در مواقع   دارد که   حق   چنین هم   . کنند   تأمین   اجتامعی   الزم   خدمات 

  از شایط  باشد،  رفته  امرار معاش از بین  وسایل  ( ۱انسان:  ه اراد  از  خارج  به  که  دیگری  موارد  پیری و یا در متام 
  مند بهره   مخصوص   های و مراقبت   از کمک   دارند که   حق   و کودکان   ( مادران 2برخوردار شوند و    زندگی   ه آبرومندان 

 حامیت  نوع   از یک   همه   دارند که   حق   باشند،   آمده   دنیا   به   ازدواج،   بدون   چه   اثر ازدواج بر   چه   کودکان   . باشند 
 « . برخوردار شوند   اجتامعی 

به حقوق برش د   ۱7این حق در ماده   ر اسالم بر حق تأمین اجتامعی و بهداشت صحه  اعالمیه قاهره راجع 
های اخالقی هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاک و مربا از مفاسد و بیامری   ـ کند: »الف گذاشته و مقرر می 

اند این حق را ای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد زندگی کند؛ جامعه و دولت نیز موظف به گونه 
 کند.    برای او فراهم 

انسانی تأمین بهداشتی و اجتامعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی  اند که برای هر دولت و جامعه موظف   ـ ب 
 مورد نیاز بر حسب امکانات موجود، فراهم مناید.  

را در زندگی شافت   ـ ج  انسانی  از طریق آن مایحتاج خود و    ای مندانه دولت مکلف است حق هر  بتواند  که 
آورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و تعلیم و تربیه و درمان طبی و سایر نیازهای  اش را بر خانواده 

 شود تأمین مناید.« اساسی می 

سی،  املللی مدنی و سیا میثاق بین  2۳اعالمیه جهانی حقوق برش،  25حامیت از حقوق آن در مواد خانواده و  
بین   ۱0 به   7املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و  میثاق  مثابه یک واحد طبیعی و  اعالمیه قاهره 

گر تضمین نهادی است؛ به این معنا که  بنیادین جامعه به رسمیت شناخته شده است. حامیت از خانواده بیان 
یرد. از باب مثال در ماده  گ یک وضعیت تحت شمول حقوق خصوصی به حیث یک حق مورد حامیت قرار می 

خانواده عنرص طبیعی و اساسی جامعه است و    - ۱املللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: » میثاق بین   2۳
حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به    - 2استحقاق حامیت جامعه و حکومت را دارد.  

هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن    - ۳  شوند. رسند، به رسمیت شناخته می سن ازدواج می 
های منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به دولت  - 4شود. منعقد منی 

ازدواج   انحالل  در صورت  اتخاذ خواهند کرد.  آن  انحالل  هنگام  و  زوجیت  در مدت  ازدواج  مورد  در  زوجین 
   ین حامیت الزم از اطفال به عمل خواهند آورد.« های برای تأم بینی پیش 
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 ها حقوق اقتصادی اقلیت 
توسط دولت به بهرتین وجه ممکن رعایت    شان ست که باید حقوق ها حقوق اقتصادی یکی دیگر از حقوق اقلیت 

ر است.  جامعه است، از آن برخوردا آن است که فرد از آن جهت که عضو    جا شود. مراد از حقوق اقتصادی در این 
ای که  شهروند در یک جامعه برای ارتقا و رشد اقتصاد خویش یا از مجرای فن و حرفه های هر این، فعالیت بنابر 

مانند حق مالکیت،  گذارد.  انداخنت رسمایه خود در اجتامع تأثیر می کار افزاید و یا با به بر دارایی خویش می دارند  
طبیعی است که    ( ۱۳۹:  ۱۳75، صنعت و تجارت، آزادی کار و شغل و... . )طباطبایی مؤمتنی،  کار و حق کسب 

قراری نظم و ضوابط  بازرگانی و صنعتی و بر های  هدف حقوق اقتصادی، تنظیم نظام مالکیت خصوصی، مؤسسه 
عدالتی موجود  بی صحیح در امور اقتصادی است. اما هدف حقوق اجتامعی، تنظیم روابط اجتامعی و کار و رفع  

اند، و رفع مشکالت و  هایی که در یک جامعه در اقلیت سان، برای حامیت از گروه هاست. به این در این حوزه 
ها در امور اقتصادی و اجتامعی، دولت باید مستقیم دخالت کند و دولت در قبال مردم  های مرتبط با آن نارسایی 

اثباتی دارد. زیسنت برای شهروندان در یک جامعه سیاسی به نام  ها، وظایف  ویژه در قبال اقلیت و جامعه، به 
ها، بسیار دشوار و ناممکن خواهد بود. به همین  شناخنت حقوق اقتصادی اقلیت رسمیت کشور، بدون به ـ دولت 

صنعت و تجارت و آزادی شغل    2کار، و حق کسب   1دلیل در نظام اقتصادی اسالم به حقوقی مانند حق مالکیت، 
  داده و این حقوق را جزو حقوق طبیعی هر انسان دانسته است. در قانون اساسی نیز این حق برای کلیه   اهمیت 

کسی حق  شهروندان به رسمیت شناخته است و انتخاب شغل و حرفه را در اختیار شهروندان گذاشته و هیچ 
شود. به  این معنا  دی کار را نیز شامل می بودن آزادی برش، آزا فطری   بر دیگران به کار و فعلی را ندارد؛ زیرا   اجبار 

های طبیعی خود، به تالش و کوشش  کند که بر اساس کشش که اشخاص آنگاه احساس آرامش و امنیت می 
قانون اساسی چنین بیان کرده    48گونه جرب و تحمیلی از این جهت روا نیست. در ماده  رو، هیچ بپردازد. از این 

با توجه به    باشد.« ]و[ حرفه، در حدود احکام قانون آزاد می   نتخاب شغل . ا کار حق هر افغان است.. است: » 
قانون اساسی: »تحمیل کار اجباری ممنوع است« و    4۹نه بیکاری و کار اجباری در افغانستان در ماده  ی پیش 

، مشارکت مردم را نیز امری الزم و رضوری  »تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد« اما در حاالت استثنایی   خصوص به 
مه را تحدید کند و  گیری فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حاالتی که حیات و آسایش عا سهم دانسته است: » 

 باشد.« افغان می از جانب هر 
های  برای کلیه ابنای برش بدون تبعیض به رسمیت شناخته و دولت املللی نیز  حقوق اقتصادی در اسناد بین 

اعالمیه جهانی حقوق برش در این مورد چنین مقرر   2۳. ماده  عضو را مکلف به رعایت حقوق مهم کرده است 
بخشی هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب مناید، شایط منصفانه و رضایت   - ۱کرده است: » 

همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی    - 2کاری مورد حامیت قرار گیرد.  ر خواستار باشد و در مقابل بی برای کا 
بخشی کند به مزد منصفانه و رضایت هرکس که کار می  - ۳در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند. 

نوع و آن را در صورت لزوم با هر   اش را موافق شئون انسانی تأمین مناید شود که زندگی او و خانواده حق می ذی 
 

 ( 228ص    ، ی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدن   ی مصطف   د ی )س   « . اموالهم   ی عل   مسّلطون   الناس :  ص الله رسول   »قال   : ط ی تسل   قاعده .  1
  ( ۱0/ جمعه   سوره   م، ی کر )قرآن    « . الله فضل   من   ابتُغوا   و   االرض   ی ف   فانترشوا » .  2
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وسایل دیگر حامیت اجتامعی تکمیل مناید. هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه  
املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و میثاق بین  6طور ماده ها شکت مناید.« همین تشکیل دهد و در اتحادیه 

کشورهای طرف این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هرکسی است    - ۱فرهنگی نیز مقرر داشته است که: » 
مناید معاش خود را تأمین کند، به رسمیت  به اینکه فرصت یابد به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می 

اقداماتی که کشورهای طرف این    - 2شناسد و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.  می 
ای و  منظور تأمین اعامل کامل این حق به عمل خواهند آورد باید شامل رهنامیی و تربیت فنی و حرفه اق به میث 

اجتامعی و فرهنگی و  ـ ها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی مشی ها و خط طرح برنامه 
  سی و اقتصادی را برای افراد حفظ مناید.« های اساسی سیا اشتغال تام و مولد است، تحت شایطی که آزادی 

املللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حقوق کار اشاره  میثاق بین   8این میثاق و ماده    8و    7طور ماده  همین 
با توجه    رصاحت منع کرده است. داشته است و اصل آزادی در انتخاب حرفه و شغل دانسته و اجبار در شغل را به 

اعالمیه جهانی حقوق برش، و میثاقین، درباره حقوق اقتصادی    2۳قانون اساسی و مواد    4۹  و   48به آنچه در مواد  
توان گفت که زندگی  های اقتصادی کردند، می هر فرد و شهروند یک جامعه و حامیت از آزادی در حوزه فعالیت 

ابزارهای الزم زندگی  همه افراد جامعه بستگی به میزان ترقی و پاداش کاری دارد که به مقصود تحصیل و کسب  
دهند. حق  چنین مشارکت فعاالنه در جامعه انجام می و نیل به وحدت و یکپارچگی اجتامعی و اقتصادی و هم 

طور هم زمان یک حق اقتصادی و هم یک حق اجتامعی است که نقش حیاتی و سازنده در استقرار  کار به 
این، مواد مربوطه درباره  بنابر   ( ۱5۱:  2  ، ج ۱۳86ار،  مناید. )راسخ افش عدالت اجتامعی و صلح و آرامش ایفا می 

تا بتوان یک سطح از اشتغال و    های وابسته و مستقل اقتصادی را شامل شده فعالیت   حقوق کار شامل همه 
امرار معاش تحصیل کرد. با وجود این، ایجاد یک کار و شغل نه به حیث یک نوع مدیریت رصف و ضعیت مالی  

کند و افزون بر این، دولت  شخصی، همواره مورد حامیت قرار گرفته است و دولت را دخالت در حق کار منع می 
اجرای بهرت این وظیفه،  الث را نیز در این حق منع کند. دولت برای  های ث مکلف است دخالت اشخاص و یا گروه 

آمیز و انحصاری  های تبعیض تواند با وضع قوانین عادالنه آن را مورد حامیت قرار دهد و در مقابل پالیسی می 
واد  م دیگری که از    های تجاری انجام دهد. نکته های استخدامی و اتحادیه ها و سازمان خاص از سوی شکت 

ارتقای شغلی را تسهیل کند و    نحوه پذیر است این است که دولت مکلف است شایط و  فهم و استنباط یادشده  
ها  املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی دولت ملزم است پالیسی میثاق بین   6را ارتقا دهد. طبق ماده  آن 

انکشاف متوازن و مداوم اقتصادی، اجتامعی و  به   گزیده و اجرا کند که بتواند هایی بر ها و تکنیک مشی و خط 
تری به  اعالمیه قاهره نگاه جامع   ۱۳فرهنگی و نیز اشتغال کامل و سازنده در سطح جامعه دست یابد. ماده  

کند و اصل بر شایستگی  عدالتی را میان شهروندان نفی می گونه اجبار، تبعیض و بی حقوق اقتصادی دارد و هر 
کسی  کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر به حرفه و فن که دارد گذاشته است: » شخص با توجه هر 

ای که هم مصلحت  گونه انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد، به و هر   که قادر به انجام آن است، تضمین کند 
های اجتامعی  دیگر تأمین کارگری حق دارد از امنیت و سالمت و  آورده کند. هر خود و هم مصلحت جامعه بر 

کشی کرد  ز او بهره ا خوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری اکراه کرد یا بر 
بدون فرق میان مرد و زن، حق دارد که مزد عادالنه در قبال کاری که ارائه   گری کار یا به او زیان رساند و هر 
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ها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین  ها و پاداش کند رسیعاً دریافت کند و نیز حق استفاده از رخصتی می 
ختالف پیدا  فرمایان ا حال موظف است که در کار خود اخالص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کار 

بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل بدون اینکه  بین کردند، دولت موظف است برای حل این اختالف و از 
   به نفع طرفی عدول کند، دخالت کند.« 

 ها حقوق فرهنگی اقلیت 
با    فرهنگ دارای مفهومی بسیار وسیع و گسرتده  است که در ابعاد فردی، اجتامعی، تاریخی و جغرافیایی و 

شود. با این بیان  شناختی پدیدار می شناختی و جامعه های متفاوت آموزشی، فکری، هرنی، ادبی، انسان جلوه 
مثابه پدیده متدن برشی، همواره قرین و همراه برش و جامعه برشی دانست که ورود آن در  توان فرهنگ را به می 

بین   ( 4۹۹:  ۱۳84طلبد. )هاشمی،  تم حقوقی هنجارهای متنوعی را می سیس  توان در  املللی را می تعریف 
م. در مکزیک تشکیل شد،  ۱۹82های فرهنگی که توسط یونسکو در سال  کنفرانس جهانی مربوط به سیاست 

ی، عقالنی و  های شاخص، معنوی، ماد چهره مشاهده کرد. از نظر یونسکو: »فرهنگ عبارت است از مجموعه 
های  ها، شیوه کننده یک جامعه یا یک گروه اجتامعی و از طرف دیگر، جامع هرنها، نوشته که توصیف احساسی  

این مفهوم با نگاهی حقوقی   باشد.« )هامن( می ها و اعتقادات  زندگی، حقوق بنیادین موجود انسانی، سنت 
ر است. به بیان دیگر، فرهنگ زاییده فکر و عمل و  خوردا بر   برشی با عنوان حقوق فرهنگی از جایگاهی ویژه 

رو که در گذر زمان، مجموعه موضوعات و مفاهم  های انسانی و برشی است. ولی از آن حاصل تالش افراد و گروه 
  کارهای و ساز   فرهنگی، با هویت فراگیر، محیط بر ابتکارات و ابداعات فردی شده است و افراد رصفاً در محدوده 

ها، نیازمند حامیت تأمینی و  ویژه حقوق فرهنگی اقلیت ابتکار عمل دارند، حفظ حقوق فرهنگی، به   اجتامعی 
ها کرده، از نظر  ها را مکلف به رعایت حقوق فرهنگی اقلیت ها فارغ از قوانینی که آن حامیتی است و دولت 

از نظر مطالبات فردی مکلف به منشور  های فرهنگی و  میراث ها و  اجتامعی نیز مکلف به پاسداری از ارزش 
 مثابه مؤلفه دوم، در ردیف حقوق اقتصادی و اجتامعی قرار گرفته است.  حقوق برش، حقوق فرهنگی به 

املللی به رسمیت شناخته شده است و  حقوق فرهنگی با توجه به اهمیتی که دارد، امروزه در قوانین و بین 
ها  ویژه حقوق فرهنگی اقلیت ظور رعایت حقوق فرهنگی شهروندان، به من ها را مکلف به رعایت قوانین به دولت 

شان محروم کرد. در قانون اساسی  ها را از حقوق فرهنگی توان اقلیت ای منی دانسته است و تحت هیچ بهانه 
ها به رسمیت شناخته شده  مثابه یک حق ذاتی و طبیعی آن ها به افغانستان خوشبختانه حقوق فرهنگی اقلیت 

قانون اساسی خود را   7و خود را متعهد و مکلف به رعایت آن کرده است، افزون بر این دولت نیز در ماده است 
قانون اساسی حق آموزش    4۳املللی کرده است. در ماده  ها در اسناد بین متعهد به رعایت حقوق فرهنگی اقلیت 

م حق متام اتباع افغانستان است که  شهروند کشور است، چنین مقرر شده است: »تعلی حقوق فرهنگی هر که از  
شود. دولت مکلف است  تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می 

منظور تعمیم متوازن معارف در متام افغانستان، تأمین تعلیامت متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق  به 
طور در ماده  همین   کنند، فراهم کند.« مادری را در منطقی که به آن تکلم می های  مناید و زمینه تدریس زبان 

سوادی در کشور چنین آمده است:  قانون اساسی دولت خود را مکلف به انکشاف متوازن و برای امحای بی   44
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سوادی  منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی »دولت مکلف است به 
قانون اساسی نیز اشاره به حقوق   46و    45چنین ماده  هم   های مؤثر طرح و تطبیق مناید.« در کشور، پروگرام 

منظور رشد  های آموزشی به فرهنگی شهروندان دارد و دولت متعهد خود را به ایجاد و تأسیس مؤسسات و مکان 
  توان گفت که با رعایت آن می ت این مواد قانونی  داش نظر تعلیم و فرهنگ شهروندان کرده است. در مجموع با در 

ها، برداشته شده و راه  خورداری از حقوق و آزادی از پیش پای ملت در بر معقول  ها و تضییقات نا متام محدودیت 
، هیچ محدودیت قانونی برای حق آموزش و پرورش از رو شود. از این بسته می   آمیز گونه توجیه تبعیض برای هر 

املللی  نظر سن، جنس، مرام و مسلک و یا عقاید دینی و مذهبی وجود ندارد. حق تعلیم و تربیت در اسناد بین 
  - ۱بیان کرده است: » اعالمیه جهانی حقوق برش به اشاره به این موضوع    26نیز به آن اشاره شده است. ماده  

ک  دارد  پرورش  هرکس حق  و  از آموزش  پرورش دست بهره ه  آموزش و  به  مند شود.  مربوط  تا حدودی که  کم 
ای باید های ابتدایی و اساسی است، باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی، اجباری است. آموزش حرفه آموزش 

استعداد خود    باید با شایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه به   عمومیت پیدا کند و آموزش عالی 
آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به حد   - 2 مند شوند. بتوانند از آن بهره 

های برش را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم،  اکمل رشد آن برساند و احرتام به حقوق و آزادی 
بین متام ملل، جم  یا مذهبی و هم عیت گذشت و احرتام عقاید مخالف و دوستی  نژادی  چنین توسعه  های 

پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان    - ۳  تسهیل کند.   های ملل متحد را در راه حفظ صلح فعالیت 
   خود نسبت به دیگران اولویت دارند.« 

یعنی تعلیم و    املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی نیز اشاره به حقوق فرهنگی میثاق بین   ۱۳ماده  
کس را به آموزش  کشورهای طرف این میثاق حق هر - ۱باره چنین مقرر کرده است: » تربیت اشاره دارد و در این 
به رسمیت می  پرورش  کامل  و  رشد  باید  پرورش  و  آموزش  که هدف  دارند  موافقت  مزبور  کشورهای  شناسد. 

های اساسی باشد. افزون بر این،  آزادی شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احرتام حقوق برش و  
مند در یک  افراد را برای ایفای نقش سود   کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه 

قومی یا مذهبی  ـ های نژادی جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه 
 فراهم آورد. 

 منظور استیفای این حق: کشورهای طرف این میثاق، اذعان دارند که به   - 2
 الف: آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسرتس عموم قرار گیرد. 

ای متوسطه، تعمیم یابد  حرفه ـ ب: آموزش و پرورش متوسطه به اشکال متفاوت آن، از جمله آموزش و پرورش فنی 
رایگان در دسرتس عموم قرار    آموزش و پرورش   کردن تدریجی ویژه وسیله معمول به   مقتضی و به کلیه وسایل  

 گیرد.  
آموزش و پرورش رایگان به    کردن تدریجی ویژه معمول به   آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی   ج: 

 . تساوی کامل بر اساس استعداد هرکس در دسرتس عموم قرار گیرد 
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یک از اجزای این ماده نباید به نحوی تفسیر شود که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره  هیچ  - 4
ایت شود و تعلیامتی که در  مؤسسات آموزشی اخالل کند؛ مرشوط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رع 

 اقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد، مطابقت کند.«  شود، با موازین حد چنین مؤسساتی داده می 
توان گفت:  املللی در مورد حق تعلیم و تحصیل، می در مقام تحلیل تطبیقی مواد قانون اساسی با اسناد بین 

املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی از حق  اق بین میث   ۱۳قانون اساسی افغانستان و ماده    4۳ماده  
بنای دیگر  کند. حق تعلیم رکن اصلی حقوق برش دانسته شده و در حقیقت زیر تعلیم و تحصیل حامیت می 

تواند دولت را  مثابه تبعه یک کشور می با رشد فکری و شناخت از حقوق اساسی خود به   حقوق برشی است؛ زیرا 
تساوی رعایت حقوق فرهنگی با دیگر اقوام ساکن در کشور کند. به عبارت دیگر حق آموزش    مکلف به برابری و 

میثاق   ۱۳ای برای توسعه کامل شخصیت انسانی و درک کرامت افراد )ماده و پرورش از اهمیت اساسی و ویژه 
املللی حقوق  های عضو میثاق بین خوردار است. دولت املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی( بر بین 

ـ موافقت کردند که آموزش و پرورش باید همه افرادی از جمله دولت افغانستان اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ـ 
، قادر کند تا قدرت تحمل، درک و مودت و دوستی خود را با  جویند طور مؤثر در جامعه آزاد مشارکت می را که به 

های سازمان ملل را برای حفظ صلح توسعه  اال برده و فعالیت ب های نژادی، قومی و مذهبی  متام ملل و گروه 
ها و توسعه حقوق برش،  دهند. با این رهیافت، تعلیم و تربیت برای مبارزه با فقر، تبعیض علیه زنان یا اقلیت 

ایفا می  نقشی حیاتی  از مواقع پیش دموکراسی و صلح  بسیاری  تربیت در  تعلیم و  برای کند.  شط رضوری 
کند از همه اقدامات و  چنین »وظیفه رعایت«، دولت را مکلف می هم شود.  از دیگر حقوق تلقی می   مندی بهره 

شود، اجتناب کند. این اصل  شان می کردن اشخاص از حقوق رضوری موجب محروم تدابیری که به صورت غیر 
هایی از افراد جامعه را که طبق آن دولت نباید گروه   گردد می آمیز جامعه نیز بر تبعیض خصوص به شایط غیر به 

از حق  بندی کرده و در نتیجه  بر مبنای معیارهایی مانند جنس، نژاد و یا منشأ قومی و مذهبی و اجتامعی طبقه 
ای باشیم.  های ناروا و شدید در ابعاد منطقه تعلیم و تحصیل محروم کند. با وجود این ممکن است شاهد تبعیض 

های اشخاص یا نهادهای ثالث برای  وه »وظیفه حامیتی دولت« نیز مستلزم آن است که دولت از دخالت عال به 
مندی افراد جامعه از حق تحصیالت جلوگیری کند. در افغانستان در این چند سال اخیر شاهد تبعیض  بهره 

بندی کانکور  ایم و آن سهمیه بیت ویژه در حوزه تعلیم و تر ها، به های اقلیت در متام حوزه آشکار دولت علیه گروه 
انجام شد. این عمل مخالف نص رصیح قانون اساسی و اسناد   ۱۳۹7در سال بود که از سوی دولت در سال 

 خالف تعهد حامیتی دولت است.  و    املللی بین 
رای آموزش،  ب کند که اقداماتی را برای ایجاد شایط الزم  چنین »وظیفه تطبیق و اجرا« نیز دولت را مکلف می هم 

مانند کتب و مواد درسی و ایجاد مکاتب در مناطق محروم انجام دهد. این تعهد  معلامن و تهیه امکانات الزم 
املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و  میثاق بین   ۱۳قانو اساسی افغانستان و ماده    4۳رصاحت در ماده  دولت به 

 فرهنگی آمده است.  
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 ها فرهنگی اقلیت   ارزیابی حقوق اجتامعی، اقتصادی و 
املللی که  ها در قانون اساسی و اسناد بین که بیان شد، حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی اقلیت چنان 

دولت افغانستان آن را امضا و خود را متعهد به رعایت آن کرده است، بیان شده است. اکنون پرسش این است  
املللی به تعهد خود عمل کرده  نون اساسی و اسناد بین های دولتی مطابق قا که آیا دولت افغانستان و سازمان 

ها تأمین و رعایت شده است یا خیر؟ این پرسشی است که در این پژوهش باید به آن پاسخ  تا حقوق اقلیت   است 
داد. به گونه مقدمه باید گفت: باری عضویت فرد در یک جامعه سیاسی و برخورداری از موقعیت شهروندی  

مجموعه حقوقی از جمله حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی وی را به رسمیت بشناسد   مستلزم آن است که 
جانبه در آن جامعه زندگی کند. با  و به آن احرتام بگزارد و از آن حامیت کند تا فرد در پرتو امنیت کامل و همه 

شهروندان اختصاص داده    به حقوق مانند قوانین دیگر کشورها، فصل و یا بخشی در قوانین افغانستان، اینکه 
اینکه پژوهشی کامل و جامع در افغانستان    شده است و راهکارهایی را برای تضمین آن نیز مقرر کرده است، و با 

هم با توجه  با آن ها انجام نشده است،  در مورد رعایت و عدم رعایت حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی اقلیت 
مثابه  ها، به ویژه حقوق هزاره ها، به حقوق اقلیت توان گفت که  طور اجاملی می ه ب قراین و اوضاع حاکم بر کشور  به  

، نقض شده است.  یکی از سه قوم بزرگ در افغانستان همواره از سوی هیأت حاکمه، در رأس آن قوه مجریه 
سازمان  و  افغانستان  ارگان دولت  و  بین   های ها  اسناد  و  اساسی  قانون  مطابق  و  دولتی  نکرده  عمل  املللی 

های حقوق برشی نیز در  مانند سازمان ملل متحد و دیگر سازمان طور نهادهای ناظر بر رعایت حقوق برش  همین 
  ها رصفاً در های جدی نکرده است و کنش آن حقوق مذکور اقدام نقض  اند و درباره  مورد همگام با دولت بوده این 

ها در عرصه تطبیق اهداف  نداشنت این نهادها و سازمان   استقالل حد صدور بیانیه بوده است. این امر مبّین 
های حکومت بیشرت  هاییم و پالیسی چند سال اخیر بیشرت شاهد نقض حقوق اقلیت  خویش است. خصوصاً در 

ها، دولت و جامعه را به سوی  سیاست گرایش به مترکز و انحصار قدرت سیاسی دارد و در صورت تداوم این نوع  
رعایت و تطبیق    رفت از این وضعیت نابسامان حاکم بر کشور این، راهکار بیرون بحران سوق خواهد داد. بنابر 

زدایی، تقسیم  های حکومت و نهادهای دولتی، مترکز قانون، عدالت اجتامعی، انکشاف متوازن در متام الیه 
این، برای تأمین و رعایت  های دولتی است. بنابر ها و ارگان ها در اداره استخدام الری در  شایسته قدرت و رعایت  

های  ویژه حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی در ذیل به صورت مخترص راه ها، به هرچه بهرتی حقوق اقلیت 
 شود: تضمین حقوق مذکور اشاره می 

 های قانونی تضمین   - الف 
حاکمیت رویکرد حقوق برشی در افغانستان بعد از اجالس »بن« و سقوط طالبان، موجب شد مقررات مربوط به  

رو، بسیاری از این قوانین با این رویکرد ها افزوده شود و از این تر و بر تعداد آن رنگ های حقوق برشی پر تضمین 
 شود: شده در قانون اساسی افغانستان اشاره می ه جا به دو اصل از اصول مهم پذیرفت تدوین و تصویب شد. در این 

آن همه    ی است که بر مبنا   ی امللل ن ی ب و    ی از اصول مهم داخل قانون    ت ی : اصل حاکم قانون   ت ی حاکم   اصل   ( ک ی 
مسئوالن اداره کشور    ی ر ی گ   م ی هر گونه تصم   ی کل   طور به و    ی و فرهنگ   ی اقتصاد   ، ی اجتامع   ، یی قضا   ، ی اس ی امور س 

ن باشد. تضمین حقوق شهروندان و استقرار عدالت اجتامعی و امنیت در  قانو   ت ی بر اساس اصل حاکم   ی ست ی با 
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رعایت و اجرانشدن قانون است. اصل  عدالتی ناشی از  گروه حاکمیت اصل قانون است. استبداد، ظلم و بی 
فردی در مقام و موقعیت  ز قانون نیست؛ بلکه هر حاکمیت قانون مبّین این امر است که هیچ شخصی فراتر ا 

باشد، باید تحت اصول و حاکمیت قانون باشد و در صورت تخلف از قانون، در مقابل محکمه پاسخگو باشد.  
قانون اساسی محاکم را مکلف کرده قوانین و قانون اساسی را تطبیق کنند    ۱۳0ماده    ( 22۱:  ۱۳۹۱)صداقت،  

 اساسی قوه مجریه را ملزم به تبعیت از قانون کرده است.    قانون   76و    70،  50و مواد  
تبعه  دارد که هر قانون اساسی مقرر می   22تساوی در برابر قانون و برخورد مساوی بر مبنای قانون: ماده    دو( 

اند. هر نوع تبعیض و اعطای امتیازات  افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 
کند که رسیدگی و  قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوه قضائیه بیان می   ۱4طور ماده  ممنوع است. همین 

صدور حکم از سوی محاکم بایستی بر مبنای اصل تساوی طرفین در مقابل قانون و محکمه و رعایت عدالت و  
ون تبعیض حتی مقامات  طرفی حفظ شود. این مواد حاکی از این است که همه اتباع افغانستان بد اصل بی 

این،  صورت تساوی با دیگر شهروندان در برابر قانون و تحت حاکمیت قانون قرار دارند. بنابر باالی حکومتی به 
ویژه  گام در راستای حامیت از حقوق شهروندی، به نخستین اصل حاکمیت قانون و اصل تساوی در برابر قانون  

 کند.  ان و حامیت از آن را فراهم می شدن حقوق آن هاست که زمینه اجرایی اقلیت 
 های نهادی تضمین   - ب 

تساوی بر همه شهروندان شط الزم است، اما کافی نیست؛ برای اینکه برقراری    صورت رعایت و اعامل قوانین به 
سازوکارهای خاصی است که در ذیل به آن  ها در کنار قوانین متناسب، نیازمند  امنیت و رعایت حقوق اقلیت 

 شود: اشاره می 
ق.ا.ا(    ، 6۱م  )   د باش جمهور منتخب مستقیم مردم می رئیس جمهور در حامیت از حقوق ملت:  . نقش رئیس 1

دار است.  ، ق.ا.ا( و فرمانده کل قوای مسلح را نیز عهده 60و در رأس دولت اسالمی افغانستان قرار دارد )م  
عالی هم   ا.ا(  ق.  ، ۳ بند  ، 64 )م  می چنین  شناخته  کشور  سیاسی  مقام  می ترین  دلیل  همین  به  تواند  شود. 

جمهوری که رهربی ا مردم داشته باشد. تصامیم کالن رئیس یافته ب ترین ارتباط حقوقی و سیاسی سازمان نزدیک 
ها، دارد.  ویژه حقوق اقلیت و مدیریت و هدایت قوه مجریه را همزمان دارد، تأثیر مستقیم بر رعایت حقوق ملت، به 

ین  کند که برای رعایت و تأم این، این تأثیر و ارتباط برای این مقام بلند حکومتی، حق و تکلیف ایجاد می بنابر 
 ها تالش کند.  حقوق ملت به خصوص اقلیت 

جمهور افزون بر مسئولیت حقوقی در  رئیس جمهور و حامیت از حقوق مردم:  . مسئولیت اخالقی رئیس 2
اخالقی  و  تکالیف حقوقی  لذا،  و  دارد  نیز  اخالقی  ملت، مسئولیت  حقوق  رعایت  دیگر  قبال  به  نسبت  شان 

کند، خود را ملتزم به  جمهوری با سوگندی که به نام خدا یاد می یس مسئوالن حکومت بیشرت است. بنابراین، رئ 
برند. با این منظور ترقی مردم به کار می تالش خود را به حفظ و رعایت حقوق و منافع مردم افغانستان دانسته و  

های آنان است. به  حامیت از حقوق مردم و شهروندان و آزادی   جمهور رهیافت، یکی از بندهای سوگند رئیس 
در پی خواهد  کم مسئولیت اخالقی و وجدانی  گفته نشود سوگند مسئولیت حقوقی همراه دارد، دست فرض که  
 داشت.  
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طبق قانون اساسی نظارت بر اعامل و اجرای قانون اساسی از  . مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی:  3
رئیس صالحیت  )م های  است.  موضوعات   ، 64 جمهوری  و  است  کشور  یک  ملی  سند  اساسی  قانون  ق.ا.ا( 

شود. فصل دوم قانون اساسی افغانستان حقوق ملت را بیان کرده و  اساسی از جمله حقوق ملت در آن بیان می 
رابر نقض آن نباید  قانون اساسی دولت را مکلف کرده بر اجرای قانون اساسی نظارت داشته باشد و در ب   64ماده  

کمیسیون   این  وظیفه  و  شده  ایجاد  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  این، کمیسیون  بر  افزون  کند.  سکوت 
نداشنت نتوانسته وظایف و  استقالل به دلیل  پاسداری و تطبیق قانون اساسی است. متأسفانه این کمیسون  

 درستی انجام دهد.  تکالیف خود را به 
 های پژوهش یافته 

ها شده  دهد که در قانون اساسی افغانستان، توجه کافی به متام ابعاد حقوق اقلیت یج پژوهش نشان می نتا 
ای که نقش  با عنوان حقوق اساسی و وجایب اتباع بیان شده و نخستین ماده   است. این حقوق در فصل دوم 

اوی در برابر قانون است.  ها دارد، اصل منع تبعیض و تس ویژه حقوق اقلیت اساسی در رعایت حقوق ملت، به 
ها، خود را متعهد به رعایت اسناد  ویژه حقوق اقلیت افزون بر این، دولت برای اجرای بهرت رعایت حقوق ملت به 

ها را بر اساس قانون  املللی کرده است. تحقیق حارض رصفاً به حقوق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی اقلیت بین 
املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی مورد تجزیه و  یثاق بین اساسی، اعالمیه جهانی حقوق برش و م 

ها،  اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی اقلیت   شده تحلیل قرار داده است. در این خصوص باید گفت حقوق پذیرفته 
دولت هم   ها هامهنگ است. املللی در مورد حقوق اقلیت در قانون اساسی کاماًل با موازین و اصول اسناد بین 

ها کرده است. اما در  املللی خود را متعهد به رعایت حقوق اقلیت اساس اسناد بین بق قانون اساسی و هم بر ط 
املللی خود در مورد  عمل متأسفانه دولت افغانستان آن چنان که شایسته و بایسته باشد، به تعهدات ملی و بین 

اقلیت  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتامعی،  این حقوق  است.  نکرده  اسناد    ها عمل  و  اساسی  قانون  آشکار  نقض 
ست. راهکارهایی برای تضمین و رعایت بهرت حقوق اجتامعی، اقتصادی و ها املللی در مورد حقوق اقلیت بین 

با اعامل این راهکارها از سوی    رسد بینی شده است. به نظر می ها در پژوهش حارض نیز پیش فرهنگی اقلیت 
 ها تضمین و تأمین خواهد شد.  منظور حامیت از حقوق برش، حقوق اقلیت املللی به دولت، نهادهای ملی و بین 

 
 فهرست منابع: 
 قرآن کریم

چهارم،  املللی، فصلنامه تعالی حقوق، سال  ( حقوق اقلیتها از منظر قانون اساسی و موازین بین ۱۳۹0منش، بشیر) آریا  - ۱
 . مهر، آبان، آذر و دی   ۱4و    ۱۳های  شامره 

، مرتجم: حسن غالمی،  پالنگ برای حقوق اساسی افغانستان (، رهنمود انستیتیوت ماکس ۱۳86راسخ افشار، ماندانا کنوست)  - 2
 ، انتشارات وزارت خارجه جمهوری فدرال آملان. 2 ج 

املللی، اسالم و قانون اساسی ایران، فصلنامه  بین   ها از منظر اسناد (، حقوق اقلیت ۱۳۹2زارعی، بهادر و دیگران)  - ۳
 پژوهشی، انجمن مطالعات جهان اسالم، سال سوم، شامره اول، بهار. ـ علمی 

(، راهکارهای تضمی حقوق شهروندی در فقه اسالمی و حقوق افغانستان، قم، انتشارات مؤسسه  ۱۳۹۱علی) صداقت، قاسم  - 4
 آموزشی و پژوهشی امام خمینی. 
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 های عمومی و حقوق برش، تهران، انتشاارت دانشگاه تهران. (، آزادی ۱۳75متنی، منوچهر) طباطبایی مؤ  - 5
 (، تهران، نرش: نی. ۱۳7۳شناسی، ترجمه منوچهر صبوری) گیدنز، آنتونی، جامعه  - 6
 (، قواعد فقه)بخش مدنی(، تهران، مرکز نرش علوم اسالمی. ۱۳82محقق داماد، سید مصطفی)  - 7
 ، تهران، انتشارات امیر کبیر. (، فرهنگ معین ۱۳82معین، محمد)  - 8
 های اساسی، تهران، نرش میزان. (، حقوق برش و آزادی ۱۳84هاشمی، سید محمد)  - ۹

 قوانین  
 ش.  ۱۳82قانون اساسی افغانستان مصوب   - ۱0
 . ۱۳۹۱قانون تشکیل  و صالحیت قوه قضائیه، مصوب   - ۱۱

 املللی اسناد بین 
 م. ۱۹48اعالمیه جهانی حقوق برش مصوب   - ۱2
 م.   ۱۹۹0راجع به حقوق برش، مصوب  اعالمیه قاهره   - ۱۳
 م. ۱۹66املللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب  میثاق بین  - ۱4
 م. ۱۹66املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، مصوب  میثاق بین  - ۱5
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 وق په اسالمي رشیعت کې د اقلیتونو حق 
 .     : عبدالحلیم همت لیکوال   

 : رسیزه 
والسالم د راتګ مهم المل دا دی چې انسانانو ته  خپل اصل خالق او  برشي ټولنې ته د انبیاء علیهم الصالة  

معبود ورپیژين او د راغل شیعت په رڼاکې ورته د نیکمرغه فردي، کورين او ټولنیز ژوند هغه الرې چارې وښيي  
د ژوند او   چې په وسیله یې انسانان په دواړو نړیو کې بری مومي. او د دې ترڅنګ ورته د الله له بنده ګانو رسه 

ژواک )حسن معاشت( هغه اصول ور په ګوته کړي چې په مټ یې هغه ټولنه رامنځته کیدای يش چې سوله او  
ټیکاو پکې واکمن وي، د خلکو رسونه، مالونه او ناموسونه او ټول فردي او ټولنیز حقوق پکې له هر ډول تیري  

کړې پکې د عدالت په تله برابرې وې. اسالمي  خوندي وي. داسې ټولنه چې د خلکو کړنې پکې د انصاف او پری 
شیعت بیا هغه کامل او شامل شیعت دی چې یوازې د اخروي ژوند په وړاندوینو او د عبادت په اوامرو او طرز  

او  د دې ترڅنګ   ي د  ي او طریقه پورې محدود نه دی، بلکې د ټولنیز ژوند اداب طرز او طریقه یې هم بیان کړ 
د خپلمنځي اړیکو قواعد او له نورو رسه د چلند اصول هم وضعه کړي دي. ځکه په کومه  یې خپلو پیروانو ته  

ټولنه کې چې د وګړیو حقوق او مسولیتونه نه وي معلوم نو ګډودي رامنځته کیږي او دغه ګډوډي بیا تیري او  
ټولنه د تباهۍ کندې    محرومیت ته الره برابروي. چې بیا محرومیت عقده، عقده د کسات انګیزه او دغه انګیزه بیا 

کیو( لپاره  چې اسالمي شیعت د اقلیتونو )لږ ته ټیل وهي. په دې بنسټ به په دې  مقاله کې هغه حقونه وپیژنو  
 ښوديل او تضمین کړي دي. 

 خو تر هرڅه وړاندې باید اقلیت/لږکي وپیژنو: 
ر(  ې ډ او د اکرثیت  )    ( څخه اخستل شوې أقلیت یوه  عريب کلمه ده چې له )قلل   : ا د اقلیت لغوي معن  ( أ 

 . 1ضد دی 
په اسالمي فقه کې د اقلیت اصطالح نشته. دغه اصطالح په اوسنۍ زمانه    : ژندنه ې د اقلیت رشعي پ  ( ب 

کې د ټولنو او کلتورونو د نږدیتابه له امله له لویدیځوالو  ټولنو  ختیځ ته راغلې ده. په لویدیځوال  
نژاد او توکم رسه اړیکه لري. په همدې بنسټ     بلکې له   ي مفهوم اقلیت )لږکي( په عددي معنی نه د 

له اقلیت څخه سیايس او عددي اقلیت نه دی مراد؛ بلکې هغه ډلګۍ ترې مراد ده چې ځانګړی  
 کلتوري هویت ولري او په یوه سیمه کې د غالب کلتور له خلکو رسه یوځای اوسیږي.  

پیژين، بلکې  یواځې د اقلیت له لغوي معنی  خو اسالمي شیعت اقلیت په یاده لویدیځواله اصطالحي معنا نه  
رسه اشنا دی چې عددي مفهوم لري، یانې لس د شلو کسانو په مقابل کې اقلیت دی. چې په  دې مفهوم بیا  

بلکې د دې پر خالف اسالم هغه فضلیتونه او ځانګړنې    ، اکرثیت او اقلیت د حق او  فضیلت معیار او ترازو نه دی 
د معیار په توګه په نظر کې نیس چې لږ خلک یا ډیر خلک پرې موصوف او پسولل  د کرامت او بهرتۍ لپاره 

 

    د فقهې او قانون ماسټر 
 ۳728،۳727ص    ، 42ج    دار املعارف، القاهرة. ابن منظور:لسان العرب،     .1
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وي. د دې مفهوم په اړه استاد عمر عبید حسنه وايي: د فضلیت او بهرتۍ دغه معیار بیا هغه کرامت دی چې له  
او په    1. لت او حق معیار نه ګرځي ي تقوی سخا او فاعلیت څخه رسچینه اخل. د رسونو تعداد کله هم  د فض 

همدې اساس ډیر ځلې اسالمي شیعت د ډیر کسیزه لښکر/ډلې په مقابل کې کم کسیزه ډلګۍ ستایلې ده.  
اِبِريَن(.   2الله جل جالله فرمايي: ) كَْم ِمْن فَِئٍة َقِليلٍَة َغَلبَْت ِفئًَة كَِثريًَة بِِإْذِن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّ

 د ډیرو کسانو پر ډله بری مومي، د الله په حکم، او الله د صابرانو ملګری دی. ژباړه: ډیر ځل د لږو کسانو ډله  
 او همدغه لغوي اقلیت ته په پام شیخ یوسف القرضاوي د اقلیت تعریف په الندې توګه کړی دی: 

له اقلیت څخه مراد هغه برشي مجموعه ده چې د سیمې د ډیرو خلکو څخه په دین، مذهب، نژاد او ژبه کې  
 ري. توپیر ل 

خو رسه له دې چې اقلیت د اوسنۍ زمانې یوه مشهوره اصطالح ده او په ډیر توکمه او ډیر کلتوریزه ټولنه کې د  
هغوی د حقونو د خوندیتابه او له محرومیت او تیري څخه د ژغورنې په پار مطرح کیږي، نو اړینه ده چې په  

المي نصوص وڅیړو.  خو له دې مخکې چې  اسالمي شیعت کې هم د دغه ډول اقلیتونو د ترشیح په خاطر اس 
 په اسالم کې د اقلیتونو حقونه وڅیړو، لومړی به یې په اوسمهال کې ډولونه وپیژنو:  

 د اقلیت ډولونه:  
هغه برشي مجموعه چې د تنې او ویښتو  رنګ او د مخ خدو خال یې له نورو جال او   نژادي اقلیت:  -۱

 ځانګړي وي. 

 مجموعه چې له نورو بیل نسب، فرهنګ او یا ژبه ولري.   هغه برشي   قومي اقلیت:  -2

 هغه برشي مجموعه چې د یوې سیمې د ډیرو استوګنو څخه جال دین او عقیده لري.   دیني اقلیت:  -۳
هغه برشي مجموعه چی ظاهري نښې او خویونه یې له نورو دوه جنسونو )نارینه او   : ت ی اقل   ی جنس  -4

جنسونو نښې او خویونه وي، البته د یو جنس خویونه او  ښځینه( څخه بیل وي، یا پکې د دواړو  
 ظاهري جوړښت پرې د بل په نسبت غالب وي. 

 : د لومړیو دوه اقلیتونو په اړه د اسالمي رشیعت دریځ 
شونه نه تسلیموي او ټول خلک د یو  شخص )حرضت ادم علیه السالم(  اوالده  ې اسالمي شیعت لومړی دوه و 

برترۍ معیار یواځې تقوا ګڼي. اسالم یواځې انسانیت د خلقت مبداء بويل او    بويل؛ قومي تعصب غندي او د 
په دې اړه الله جل جالله وايي: )يَا أَيُّهَا    . اعالن کوي چې ټول انسانان له یو حرضت ادم څخه پیدا شوي دي 

   3زَْوَجهَا وبَثَّ ِمنْهاَُم رَِجااًل َكِثريًا ونَِساًء(   النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُْم ِمْن نَْفٍس، واِحَدٍة، وَخَلَق ِمنْهَا 

 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الدوحة قطر،    ، ۱۹۹7.۱۹۹8،    ۱لمة لخالد محمد، ط  من فقه األقليات املس   أثناء تقدميه لكتاب،   : عمر عبيد حسنه    .1
 ۱8ص 

 . 24۹البقره ، ایت     .2
 . ۱، ایت  النساء    .3
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له یوه نفس څخه پیداکړي یاست او له    ې ئ چې تاسو ټول ی ش   ډار   څخه و   ي ژباړه: ای خلکو له خپل هغه پالونک   
 کړې.   ښځې پیدا   او   ي له دغه دواړو څخه ډېر سړ   ې ی   بیا   هغه څخه یې خپله جوړه پیداکړه، او 

لت کوي چې ټول انسانان رسه مساوي دي. ټول د یو ادم علیه السالم اوالده ده، نژادي او  پورته ایت په دې دال 
توکمیز/قامي تړون کله هم د دوی د برترۍ المل نه يش کیدای. همدغه المل دی چې په اسالمي شیعت کې  

ۍ په توګه کتل  لوی ځنځیر د یوې مهمې کړ  دغه ډول اقلیتونو ته د جال ډلګۍ په توګه نه بلکې د انسانیت د 
بنسټ د مینې او  ر دې ایت شیف په وینا غواړي چې د انسانانو ترمنځ د انسانیت پ  کیږي. اسالمي شیعت د 

 خلوص احساس پیاوړی کړي، او د نژاد، توکم او ژبې په بناء شته توپیرونه مردود اعالن کړي. 
بیا هم  په انسانانو کې په وطني، قومي  رسه  – رسه   خو  دا چې د انسانیت د ودانۍ د بنسټ د ډبرې  له یووايل 

وطني او ژبنۍ کرښې    کوي او وايي چې: قومي،   ې ؛ نو اسالم یو بل اصل وړاند شته شونه  ې ل و ې الب ې اوژبني بنسټ ب 
انسانیت   ش د برترۍ د معیار او د ې نا نه دي، نو په کار ده چې دوی باید پورته عنوانونه او و ع بیلتون په م   برشیت د   د 

ژندګلوۍ  ې ښې پ   د ال   نې ش ې نه کاروي؛ بلکې په کار ده چې دغه و   په توګه و   منځ کې د بیلتون د کرښو د کورنۍ په  
َوأُْنثَى   ذََكٍر  ِمْن  ِإنَّا َخلَْقنَاكُْم  النَّاُس  أَيُّهَا  يَا  الله جل جالله فرمايي:  اړه  لپاره وکارول يش. په دې  او همکارۍ 

 1ارَفُوا  َوَجَعْلنَاكُْم ُشُعوبًا َوَقبَائَِل لِتَعَ 
  شل ې مې په ډلو او قومونو و   او یوې ښځې څخه پیداکړي یاست، بیا   ي سړ   ژباړه: ای خلکو بیشکه تاسو مې له یو 

 بل ښه وپیژنئ.    یاست، څو یو 
نا یواځې دا نه ده چې د یو بل نومونه وپیژنو. دلته له پیژندنې څخه پوره پیژندنه مراد ده؛ او هغه  ع ژندنې م ې پ   خو د 

پیژنو، د یوبل حقونه ونه خورو او انسان ته د انسان په توګه    یو بل حقونه، وړتیاوې، او مرتبې و   دا چې باید د 
، نو باید چې په خپلو کې د لومړۍ خپلولۍ پر بنسټ له یو بل رسه  و یو   درناوی ولرو. او دا چې له یوې جوړې پیدا 

ډیرو څرګندو ټکو کې کړې ده هغه    همکاري وکړو. دا خربه حرضت محمد صلی الله علیه وسلم په ال   مینه او 
 ( 2فرمایل دي: )ال فضل لعريب عىل عجمي وال ألبيض عىل أسود إال بالتقوى. 

 ژباړه: عرب تر عجم بهرته نه دی او سپین په تور فضلیت نه لري، مګر په تقوا )له یو بل څخه بهرته کیدای يش(. 
ه دي او ټولو خلکو رسه د انسان او مسلامن په  دا چې د اسالمي شیعت له مخې دوه لومړي اقلیتونه مطرح ن 

یم ډول اقلیت ته چې په دیني اقلیت ترې تعبیر  ې کیږي او ټول پکې یو ډول حقونه لري نو را به شو در   د توګه چلن 
 و به ګورو چې په اسالمي شیعت کې دغه اقلیت کوم حقونه او تضمینونه لري. ، او  کوو 

 دریځ:  دیني اقلیت په اړه د اسالمي رشیعت  د  
نو په دې خاطر د اسالمي فقهې په زړو کتابونو کې د دیني اقلیت    ، دا چې دیني اقلیت یوه نوې اصطالح ده 

اصطالح نه لیدل کیږي. بلکې په ځای یې د )اهل الذمه( او ذمي کلامت کارول شوي دي او په دې اړوند بیا د  

 

 . ۱۳، ایت  الحجرات    .1
، سنن ابن  ( 582، سنن أبو داود الصالة ) ( 780، سنن النسايئ اإلمامة ) ( 2۳5، سنن الرتمذي الصالة ) ( 67۳مواضع الصالة )   مسلم املساجد و   ح صحي    .2

 (. ۱2۱/ 4، مسند أحمد بن حنبل ) ( ۹80إقامة الصالة والسنة فيها )   ماجه 
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طرح شوي دي. نو له دې امله الزمه بومل چې  هغوی د حقونو او له هغوی رسه د چلن په اړه مسایل او احکام م 
 په لومړي رس کې د ذمې لغوي او اصطالحي معنی وپیژنو:  

 1: ذمه په لغت کې ژمنې، کفالت، ضامنت او امان ته وايي. ا لغوي معن   ي د ذم 
ټولنو ته په  ژندنه کې فقهاء کرامو په خپل دور کې خپلو  ې اقلیت په پ ديني د اهل الذمه/   : ا اصطالحي معن   ي د ذم 

چې په اسالمي ټولنه کې ژوند کوي    ، کتلو تعریفونه کړي دي، چا یهود، نصارا او هغه مجوس اهل الذمه بلل دي 
 دی:    ی او چا بیا نور دیني اقلیتونه پکې راوستي دي، خو شامل تعریف بیا په دې توګه شو 

په اسالمي ټولنه کې اوسیږي. دا  اهل الذمه/دیني اقلیت هغه کسان/ډله ده چې له اسالم جال دین لري او  
کړی دی. چې نسبت نورو فقهي تعریفونو ته    4شام فقهاء کرامو    او د   3، مالکي فقهاء کرامو    2تعریف امام اوزاعي

 شامل دی.  
 ضامنتونو وغږیږو:    ر حقوقو د خوندیتابه پ   او د   و حقوق پر  د دیني اقلیتونو    اوس له تعریف وروسته به  

 اقلیتونو حقونه: د دیني    - لومړی 
حکم کوي. په دې اساس اسالم نورو ادیانو ته احرتام    د چلن د  اسالمي شیعت له ټولو انسانانو رسه د انسان په توګه  

کۍ او انصافه  ې ن   له هغوی د حذف نظر نه لري، بلکې د ټولنې او نورو هیوادونو د هغه نامسلامنه وګړيو رسه    لري او د 
خو الله جل جالله فرمايي: )ال ينهاكم الله عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل    حکم کوي. ځکه   د ډګ چلن د  

يخرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب املقسطي. إمنا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم يف  
 5املون(.  الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عىل إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظ 

له تاسو رسه  ستاسو د    چې   او انصاف کولو نه منع کوي   د کسانو رسه له نیک چلن   و تاسو له هغ  ج   ژباړه: او الله 
انصاف کوونکي  ج  او تاسو یې له کورونو ویستل نه یاست؛ بشکه الله  ، دین له امله په جګړه کې ښکیل نه وي 

انو رسه له له دوستۍ همکارۍ او نیک چلن څخه منع  په تحقیق رسه الله جل جالله تاسو له هغو کس   خوښوي. 
کوي چې تاسو رسه ستاسو د دین )له امله جګړه او دښمني کوي(، تاسو یې له کورونو ویستل یاست او ستاسو  

ی  په ویستلو کې یې مرسته کړې وي؛ او هر څوک چې له دغه ډول خلکو رسه دوستي کوي، نو دغه خلک زیات 
 یاتی کوي( دي )له ځان رسه ز   کوونکي 

له    څخه   له پورته ایت شیف  نامسلامنه وګړيو رسه  معلومیږي چې اسالمي شیعت مسلامنان یواځې د هغه 
څخه منع کوي چې د دین له امله له مسلامنانو رسه په جګړه کې ښکیل وي   د دوستۍ، همکارۍ او نیک چلن 

نصاف او دوستۍ څخه څوک نه منع  ، ا د او دښمني وررسه کوي. او له پاتې نامسلامنه وګړیو رسه د نیک چلن 
  د کوي. نو مطلب دا راووت چې اسالمي شیعت له جنګي کفارو پرته د نورو ټولو دینونو له پیروانو رسه د ښه چلن 

 

 .۱۱5ص    4  الفیروزابادی ، القاموس املحیط ، ج   . 1
 .440، ص    02بريوت ، ج    – ، دار املعرفة    ۱۹۹6،    02قدير ، ط الشوكاين : فتح ال   . 2
 404، ص  0۱، مطبعة مصطفى البايب، مرص ، ج ۱۹8۱،  05،ط   ۱ابن رشد : بداية املجتهد،ج   .  3
 88منر محمد الخليل النمر: أهل الذمة والواليات العامة ، املكتبة اإلسالمية ، عامن . ص     . 4
 ۹- 8املمتحنه، ایت   . 5



 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 21  

حکم کوي. او هغه څوک دیني اقلیتونه چې په اسالمي ټولنه کې د تړون یا تابعیت له مخې اوسیږي د هغوی  
له زیان څخه یې مسلامنان منع کوي. ځکه خو نبي علیه السالم فرمايي چې:   دحقونو د خوندیتابه مالتړ کوي او  

چې ذمي زیامنن کړ، نو هغه )په دې چاره( ماته زیان واړاوه. په دې معنې   (  یانې چا 1)من آذى ذمياً فقد آذاين 
 چې څوک به د ذمې خاوندانو/ دیني اقلیتونو  ته زیان نه رسوي، بلکې حقونه به یې خوندي کوي. 

خوندیتابه حکم   اوس به نو هغه حقونه را واخلو چې اسالمي شیعت پرې د دیني اقلیتونو لپاره اعرتاف کړی او د 
 یې کوي. 

چې په الندې    ، اسالمي شیعت دیني اقلیتونو ته مدين، سیايس، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه ورکړي دي 
 کرښو کې یې څیړو:  

 د د یني اقلیتونو مدين حقونه:  
 ه کورين او بهرين تیري څخه د خوندیتابه او د ژوند او سالمتیا حق   ل 

چې د دوی له    ي په اسالمي شیعت کې د دیني اقلیتونو رس، مال او ناموس خوندي دي او مسلامنان مکلف د 
حقونو څخه مالتړ وکړي. له دې امله د اسالمي حکومت او مسلامنانو وجیبه ګرځي  چې دیني اقلیتونه  له    ې د 

 رين او کورين تیري څخه وژغوري:  ه ډول ب   هر 
 رين ګواښ او تیري څخه خوندیتوب:  ه له ب   - الف 

اسالمي فقهاء کرام په دې نظر دي چې په مسلامنانو واجب ده چې د خپلې ټولنې دیني اقلیتونه/ذمیان له  
د امام ابن حزم وینا نقل کړې ده: )إن من    رين تیري وژغوري. امام قرايف په خپل کتاب الفروق کې په دې اړه ه ب 

كان يف الذمة، وجاء أهل الحرب إىل بالدنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسالح، ومنوت دون  
، فإن تسليمه دون ذلك إهامل لعقد  - صىل الله عليه وسلم    – ذلك، صوناً ملن هو يف ذمة الله تعاىل وذمة رسوله  

 (. 2الذمة 
د ذمې خاوند وي او زمونږ ښار ته یې په قتل پسې جنګیايل رايش، نو په  کې  ړه: څوک چې په اسالمي ټولنه  ژبا 

رسه ووځو او  د ذمي په مالتړ کې ځان مرګ ته ورکړو، څو هغه ته د الله   نو مونږ واجب ده چې له وسلو او ډانګو 
ذمي پریښودل په حقیقت کې د ذمې د    جل جالله او د هغه د رسول ورکړې ژمنه وساتو، ځکه جنګیالیو ته د 

 تړون اهامل دی. 
د دې حکم تطبیقي بیلګه دا ده چې کله تتاریانو دمشق ونیو نو امام ابن تیمیه رحمه الله الړ له قتلوشاه رسه د  
دمشق د بندیانو په اړه وغږیده چې خوشې یې کړي، هغه وررسه ومنله چې مسلامنان به ورته خوشې کړي او 

ه نه خوشې کوي. امام ورته وویل: زه  یواځې مسلامنان نه غواړم، بلکې ټول بندیان غواړم، ځکه  ذمیان به وررس 
 یهود او مسیحیان زمونږ اهل الذمه دي. 

 

 رواه الطرباين يف األوسط    . 1
 ۱5  –   ۱4،ص    ۳شهاب الدین القرافی، الفروق الفروق ،ج     . 2
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 له کورين تیري څخه خوندیتوب:  - ب 
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل  .  شعي نصوصو د تابع دیني اقلیتونو له زیامننولو څخه منع کړې ده 

ياً فأنا خصمه   دي:   (  1)من آذى ِذمِّ
 ژباړه: چاچې ذمي ته زیان واړاوه نو زه به له زیان رسوونکي رسه د ذمي له لوري جګړه کووم .  

چې )ال يؤخذ منهم رجل بظلِم   ؤ خلکو رسه په تړون کې لیکل    همدغسې هغه صلی الله علیه وسلم د نجران د 
 ي نه نیول کیږي. ( یعنې چې په دوی کې به یو د بل په تیر 2آخر 

له دې امله د مسلامنانو په اتفاق د دوی وینه معصومه ده او فقهاء کرام ټول په دې اړه  په یوه خوله دي چې د    
 (.   3)من قتل معاهداً مل يرح رائحة الجنة   ذمي او معاهد وژنه ناروا ده. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل دي:  

جنت بوی به پرې رانه يش.  له همدې امله ټولو فقهاء کرامو اجامع    نو د   ژباړه: څوک چې معاهد )ذمي( قتل کړي 
کړې ده چې د ذمي یا معاهد وژنه لویه ګناه ده. البته په دې کې رسه بیا اختالف لري چې که فرضا یو مسلامن  

 راپاڅي او ذمي ووژين نو مسلامن به پرې قصاصا وژل کیږي که نه؟   
دی چې مسلامن به د دیني اقلیت څخه د یو چا د قتل په بدل کې نه وژل    په دې اړه د حنبلیانو مذهب دا 

. دوی د نبي علیه السالم په دې حدیث استدالل کوي چې 4کیږي، ځکه چې په قصاص کې کفائت شط دی
 مسلامن به د کافر په بدل کې نه وژل کیږي.   ې . یان 5وايي: الیقتل مسلم بکافر  

یوسف او زفر( شعبي، نخعی، ابن    ابو   هغه ملګري )محمد،   بیا امام ابوحنیفه رحمه الله د   خو د دوی په مقابل کې 
قصاصا وژل  کولو  أيب ليلی او عثامن البتي، په دې نظر دي چې مسلامن به د دیني اقلیت اړوند شخص په قتل  

همدا شان ټول خلک د  .  نشته کیږي. د دوی دلیل دادی چې د قصاص ایتونه عام دي او کومه استثناء پکې  
دې پخپله نبي علیه السالم د معاهد د قتل له امله مسلامن قصاصا    شان دي. رسبیره پر   وینې په عصمت کې یو 

د کفالت او ذمې په ژمنه وفا کولو کې تر  ژباړه: زه    .( 6)أنا أكرم من ويف بذمته  چې؛   ؤ وژلی دی او فرمایل یې  
 غوره یم.   ټولو 

عنه ته یو څوک راوستل شو چې کوم د دیني اقلیت اړوند کوم شخص یې وژلی و.    همدا شان عل رضی الله   
 7د مسلامن د وژلو امر صادر کړ.   شول، حرضت عل   ر ې چې شاهدان پرې ت 

 

 رواه الخطيب باسناد حسن    .  1
 72-7۳ابویوسف، کتاب الخراج، ص   . 2
 26۹،ص  6،ج ۳۱66رقم  حدیث  كتاب الجهاد، باب من قتل معاهداً،    ، البخاري   صحیح   . 3
 . ۱82هـ ،ص ۱40۱،   2أحمد ،ط   ابن الجوزي : املهذب األحمد يف مذهب اإلمام   . 4
 .22ص    5۳صحیح البخاري: كتاب الديات ، باب ال يقتل مسلم بكافر، رقم    . 5
 .56،ص 08،ج ۱5۹۱7سنن البيهقي: السنن الكربى، باب بيان ضعف الخرب الذي روي يف قتل مؤمن، رقم    . 6
 . ۳4ص    8ج     ، البيهقي، السنن الكربى   .  7
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 د عقیدې ازادي:  

په اسالم کې د عقیدې اساس دا دی چې باید بنیادم د خپل فکر او غور څخه وروسته په خپله خوښه مسلامن  
دا نه خوښووي چې څوک دې په زور او اکراه مسلامن کړی يش. ځکه خو الله جل جالله وايي  يش او کله هم 

(.  ژباړه : په دین کې زور او جرب نشته، په تحقیق رسه سمه    1) ال إكراه يف الدين قد تبي الرشد من الغي   چې: 
 الر له ګمراهۍ څخه په روښانه توګه جال شوې ده.  

 ف په تفسیر کې لیکل دي: تفرس ابن کثیر د دې ایت شی 
)أي ال تُكرِهوا أحًدا عىل الدخول يف دين اإلسالم، فإنه َبيِّ واضح، جل دالئله وبراهينه، ال يحتاج إىل أن يكره    

یعنی هیڅوک په اسالم کې دا خلیدو ته په زور مه اړباسئ، ځکه اسالم څرګند دی،    (  2أحد عىل الدخول فيه
 نه دي، نو دیته اړتیا نشته چې څوک په زوره په اسالم کې داخلیدو ته اړ کړای يش. نقل او عقل دالیل یې روښا 

    3)و قل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفرإنا اعتدنا للظلمي نارا (   په بل ځای کې وايي چې:   
وي مسلامن دې يش او  ژباړه: پیغمربه ورته ووايه چې حق ستاسو د رب له لوري راغلی دی  نو که د چا خوښه 

 که یې خوښه وي کافر دې پاتې يش، بیشکه مونږ د زیاتيګرو لپاره اور تیار کړی دی. 
) أَفََأنَْت تُكْرُِه النَّاَس َحتَّى   همدغه شان نبي علیه السالم ته الله جل جالله په یو ایت کې خطاب کوي او وايي: 

دا چې پیغمربه ستا دنده خلکو ته    ې معن   ړباسې چې مسلامنان يش.  ژباړه: ایا ته خلک دې ته ا   َيُكوُنوا ُمؤِْمِنَي ( 
 چې خلک په زوره مسلامنۍ ته اړباسې!   بلنه ورکول دي، نه دا 

دی چې افراد حق لري په خپله خوښه ځان ته عقیده غوره کړي او ټول هغه عبادات    د د یني ازاداۍ مفهوم دا 
اسالم هم په دغه مفهوم باندې د دیني خپلواکۍ د     4او چارې تررسه کړي چې دغه عقیده یې پرې الزموي 

 ساتنې په برخه کې تر ټولو دینونو مخکی دی. ځکه اسالم په درې مبداء ګانو د دیني خپلواکۍ مالتړ کوي. 
 ابتداء( ثابته ده  له  د هر انسان لپاره دیني خپلواکي له لومړي رسه )  •

 شته    د عقیدې په منلو کې په چا باندې زور زیاتی نه  •

 نورو دینونو ته درناوی درلودل   •
يش او په خپله خوښه    ې په دې مفهوم هر څوک حق لري چې په خپل دین پات   ابتدايي خپلواکي:  ( أ 

خپله عقیده خوښه کړي.  ځکه اسالم یهودي، نرصاين  او د بل دین پیرو ته نه وايي چې دین دې  
امنیږي او که په خپل دین  پریږده؛ بلکې اسالم ورته ښودل کیږي او بیا پریښودل کیږي چې مسل 

 کیږي.   ې پات 

ځکه خو الله جل جالله وايي چې:  )ال إكراه    اسالم په زوره باندې څوک مسلامنۍ ته نه اړ کوي:  ( ب 
 يف الدين قد تبي الرشد من الغي( .   

 

 256البقره، ایت    . 1
 . 256، ایت  البقره   ۱ابن کثیر ج    عامد الدین ،  . 2

 2۹  ، ایت الكهف   .  3
 .۱6۱، ص    حقوق اإلنسان يف القانون الدويل و العالقات الدولية املحتويات واآلليات هانی سلیامن الطعیامت ،    .  4



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق برش علمي  | 24

ژباړه: په دین کې زور او جرب نشته، په تحقیق رسه سمه الر له ګمراهۍ څخه په واضحه توګه جال  
 . شوې ده 

بلکې    ، له نورو دینونو رسه د اسالم دریځ د مخالفت او د ښمنۍ دریځ نه دی   نورو دینونو ته احرتام:  ( ج 
)ال    د احتواء دریځ یې دی، د نورو دینونو رسه د اسالم د دریځ اساس د الله جل جالله دغه قول دی: 

و تقسطوا إليهم  ینهاکم الله عن الذین مل یقاتلوکم فی الدین ومل یخرجوکم من دیارکم أن تربوهم  
إمنا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم يف الدين و أخرجوكم من دياركم    – إن الله يحب املقسطي  

 وظهروا عل إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظاملون(. 
په دین  ژباړه: الله جل جالله تاسو له هغه کسانو رسه له نیکۍ او انصاف کولو نه منع کوي چې له تاسو رسه یې  

کوونکي   انصاف  الله جل جالله  یاست،  نه  ایستل  له خپلو کورونو څخه  تاسو یې  او  ده کړې  نه  کې جګړه 
خوښووي. بلکې تاسو له هغه کسانو رسه له دوستۍ منع کوي چې تاسو رسه یې په دین کې جګړه کړې ده،  

و رسه مرسته او مالتړ کړی دی، هر  یستلو کې یې له نور و یستل یاست او او ستاسو په و تاسو یې له خپلو کورنو 
 څوک چې له دغه ډول خلکو رسه دوستي او ملګرتیا کوي نو دغه ډول خلک ظاملان دي.  
د حقوقو مالتړ یې    ی اسالم یواځې دا نه چې د مخالف دین کسان یې په خپله ټولنه کې منل دي، بلکې د هغو 

ي خپلواکي ده. اسالم خپلو مخالفانو ته حق  هم کړی دی، چې په دغه جمله کې تر ټولو لوی یې د شخص دین 
ځای کړي.  له دې امله    ر يش او خپل دیني عبادات او مراسم په پوره خپلواکۍ پ   ې ورکړی چې په خپل دین پات 

او   ، تر اوسه په تاریخ کې کومه داسې پیښه نه ده ثبت شوې چې مسلامنانو دې څوک په زور دین ته اړويل وي 
 1مورخین یې هم اعرتاف کوي. دا هغه ښیګڼه ده چې غريب  

 لګې په توګه راخلو:  ې ر دي چې یو څو یې د ب ې هغې د مالتړ مثالونه ډ   د اسالم په تاریخ کې د یني خپلواکۍ او د 
 د نجران له خلکو رسه د نبي علیه السالم تعامل:  

جوار الله و ذمة رسوله عل أموالهم    نبي علیه السالم د نجران خلکو  ته ژمنه ورکړه او ویې ویل: لنجران وحواشیها   
   2وملتهم و بيعهم و كل ما تحت أيديهم من قليل وكثري. 

ژباړه: د نجران د خلکو لپاره د الله پناه او د هغه د رسول ژمنه او کفالت ثابت دی، د هغوی په مالونو، دین،  
 او که ډیر.   شیانو کې چې د هغوی په الس کې دي، هغه که لږ دي   و عبادتخانو او ټولو هغ 

 عمر ريض الله عنه او القدس: 

مهال د ایلیاء )القدس( خلکو ته د هغوی د دیني حریت او  دیني شعایرو   ر عمر رضی الله عنه د خپل خالفت پ 
 :  ؤ هغوی د عبادتخانو د درناوي په خاطر لیک ورکړ، هغه لیکل    د خپلواکۍ او د 

 

 ۱۹- ۱8،دار الرشوق القاهرة، ص    200۱  من فقه األقليات املسلمة، دط،   : يوسف القرضاوي  . 1
 72یوسف، کتاب الخراج، ص    ابو   .  2
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إ أهل  الخطاب  بن  عمر  املؤمني  أمري  أعطى  ما  وأموالهم  )هذا  أنفسهم  عىل  أماناً  أعطاهم  األمان،  من  يلياء 
وكنائسهم وصلبانهم وسـائر ملتـها، ال تسكن كنائسهم و ال تهدم  وال ينتقص منها وال من حيزها وال من صليبها  

 وال من يشء مـن أموالهم وال يكرهون عىل دينهم وال يضار أحد منهم( 

ده، دوی ته یې د ځانونو، مالونو،   ې ایلیاء )قدس( خلکو ته ورکړ  د ا د امن هغه ژمنه ده چې عمر بن الخطاب د 
ده. د دوی په کلیساګانو کې به نه څوک اوسیږي او نه    ې کلیساګانو، صیلبونو او ټول ملت د خوندیتابه ژمنه ورکړ 

یږي  به ویجاړیږي. د دوی په عبادتخانو، حریم او صلیب کې به کوم کمی نه راځي، نه به یې له مال څه کمول ک 
 . 1)اخستل کیږي(، بل دین ته به نه اړ کول کیږي او په دوی کې به هیڅ چاته زیان نه رسول کیږي 

 عانات سیمه:    خالد رضی الله عنه  او د 

د خالد رضی الله عنه  په دور کې هغه د عانات سیمې له خلکو رسه تړون وکړ په دغه تړون کې راغل دي: ولهم  
ـاعة شاءوا من ليل أونهار، إال يف أوقات الصالة وأن يخرجوا الصلبان يف أيام  أن يرضبوا نواقيسهم يف أيـة س 

   "2أعيادهم 

ژباړه: دوی کوالی يش چې د شپې او ورځې په هر ساعت کې )البته د ملانځه له ساعتونو پرته(  له خپلې خوښې  
 رسه سم ناقوس وغږوي او په خپلو میلو او اخرتونو کې صلیب د باندې را وبايس. 

 ديني اقليتونو سیايس حقوق:    د 
 تابعیت، استوګنه 

دیني اقلیتونه که له اسالم وړاندې په یوه سیمه کې اوسیږي او اسالم وروسته وريش، نو دیني اقلیتونه حق لري  
مدینې یهود په خپل حال پریښي    چې په خپله سیمه کې استوګنه وکړي، لکه نبي علیه السالم چې د خیرب  او د 

نوی څوک راځي او له مسلامنانو رسه د ذمې تړون کوي یا په نوې اصطالح تابیعت اخل، نو  ، همداسې که  ؤ 
شیعت یې مامنعت نه کوي. البته په دې شط چې مسلامنانو رسه په جګړه کې نه وي، زیان نه رسوي او د  

تابعیت په  اسالمي حکومت اصول او رسپرستي ومني. نو په دې بنسټ  دیني اقلیتونه حق لري چې د تړون/  
 اساس په اسالمي ټولنه کې استوګنه غوره کړي. 

تابعیت د افرادو او سیايس موسسې ترمنځ یوه ټولنیزه او قانوين اړیکه ده، چې حق لرونکي   د تابعیت تعریف: 
 3مالتړو ادارو رسه تړي.   له افراد د دولت  

 

 60۹  ، ص   ۳  ، تاريخ الطربي ط . دار املعارف مبرص ج    الطربی،   . 1
 . ۱46، کتاب الخراج، ص  ابو یوسف   . 2
 ۳5ص   الجزائر،   ، 2002  د ط،   حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية، املحتويات واآلليات،   : قادري عبد العزيز  .  3
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 د تابعیت حق:    په اسالمي ټولنه کې د رشیعت له مخې د دیني اقلیتونو 
)اهل الذمه(  په نوم پیژندل کیږي، او ذمه په لغت    مخکې مو وویل چې په اسالمي ټولنه کې دیني اقلیتونه د 

او اهل الذمه ورته ځکه ویل کیږي چې اسالمي ټولنه وررسه ژمنه    1کې ژمنې، امان او ضامنت ته ویل کیږي. 
 اوسیږي.    ډاډه حکومت په حامیت او مالتړ کې خوندي او    کوي چې دوی به د دوی په ټولنه کې د اسالمي 

دیني اقلیتونو رسه د ذمې تړون هغوی له هغه مالتړ برخمن کوي چې په اوسنۍ زمانه کې   له نو په دې بنسټ، 
ترې په تابعیت تعبیر کیږي. د دې تړون په کولو دوی د اسالمي ټولنې جز ګرځي او له ټولو ګټو یې برخمن  

لومړي رس کې د دیني اقلیتونو د تابعیت او مالتړ ورکولو حامیت کړی دی او دا هغه چاره ده   کیږي. اسالم په 
. هغه صلی  ه د  ې کړ تررسه  مهال  ر چې نبي علیه السالم مدیني ته له راتګ رسه  سم د اسالمي دولت د ایجاد پ 

یانې د بني عوف یهود د     . 2الله علیه وسلم د مدینې په تړون کې ولیکل: إن يهود بني عوف أمة مع املؤمني 
 مسلامنانو په نوي دولت کې د مسلامنانو په څري حقوق لري. 

 په اسالمي حکومت کې د دیني اقلیتونو د اشخاصو دندې او منصبونه:  

دیني اقلیتونه حق لري چې له خالفت، امامت، د پوځ مرشۍ او د مسلامنو له دیني قضاء پرته په نورو ټولو  
 وکړي. منصبونو او دندو کار  

ځکه نه يش کوالی چې د اسالمي دولت مرشي د نبي علیه السالم    : ریاست )خالفت او امانت(  ( أ 
 نیابت دی او د نبي علیه السالم نیابت غیر مسلم نه شوي کولی. 

غیر مسلم د پوځ مرشي ځکه نه يش کولی، ځکه چې د پوځ مرش د اسالمي امیر    د پوځ مرشي:  ( ب 
البته د پوځ له مرشۍ    خپلو پوځیانو ته د ملانځه امامت وکړي. نایب وي او کله دا هم کیږي چې هغه  

 پرته د اسالمي پوځ په هر منصب او دنده کار کولی يش. 
چې اسالمي قضاء په دیني احکامو والړه ده نو نور دیني اقلیتونه یې نه يش کوالی او له    دا   قضاء:  ( ج 

په خپله پرې ایامن او باور  دوی دا هم نه يش غوښتل کیدای چې په هغه نصوصو پریکړه وکړي چې  
دوی ته حق ورکول کیږي چې په خپلو مدين او دیني مسلو او ستونزو کې   ې نه لري. خو رسه له د 

  په خپله قضايي پریکړې وکړي. ځکه عمر بن الخطاب رضی الله عنه له دیني اقلیتونو څخه ځینې 
 3وعاتو کې پریکړې وکړي. چې د خلکو په مدين او دیني موض   ؤ، کسان د قاضیانو په توګه ګامريل  

دې ډول منصب څخه دیني    رسه له دې چې وزارت یوه مهمه دنده ده خو فقهاء کرامو د   وزارت:  ( د 
مسلم او غیرمسلم توپیر نه دی کړی، ځکه دلته    اقلیتونه نه دي منع کړي، په دې ځای کې هغوی د 

نا چې د امیر  ع ي، په دې م یواځې وړتیا مهمه ده.  البته په وزارتونو کې هم ځینې تنفیذي دندې لر 
حکم نافذ کړي او بل تفویيض دندې دي، مانا دا چې امیر یو چاته دنده وسپاري چې له خپلې  
خوښې او درایت رسه سم سیايس، اقتصادي او اداري چارې پر مخ یويس. نو په دې بنسټ، اسالمي  

 

  .۱5۱7ص    ، ۱7ج   ، پخوانی اخځ :  بن منظور   .  1
 ۱48ص   دار ابن خلدون، االسكندرية،   ، الرحيق املختوم، دط، دت   ، صفي الرحمن  املباركفوري .  2
 ۱۹۱ص   رسالة دكتوراه،   ، اواة بي املسلمي وغري املسلمي اإلسالم واملس   : عبد املنعم أحمد بركة   .  3
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دې حق بیا نه لري چې    شیعت اجازه ورکوي چې تنفیذي وزارتونه او نورې دندې اجراء کړي، خو د 
ټولې سیايس، اداري او اقتصادي چارې په الس کې واخل او د خپلې خوښې رسه سمې یې اجراء  

 کړي. 
ق کې نرص   ـ ه  ۳6۹مهال ځینې مسیحیانو ته د وزارت دندې ورکړل شوې وې لکه په  ر د عباسیانو د خالفت پ 

او عبدامللک بن مروان ابو القدیس یوحنا    ه ق کې عیسی بن نسطورس وزیر و، ۳80بن هارون وزیر شوی و، په  
 1.  ؤ الدمشقي خپل سالکار ټاکلی و، چې ټول مسیحیان  

همداسې عمر بن خطاب په فتحه شویو ښارونو کې د همدغه ښارونو خلک د اداریانو او منشیانو په توګه ټاکل  
تقریبا یوه پیړۍ د    ې ؛ نو د دمشق ښار مايل چار . او چې خربه د مايل ادارې وي 2څو په خپله ژبه لیکل وکړي   ؤ، 

 3. ې مسیحي کورنۍ په الس کې و 

 د د یني اقلیتونو اقتصادي حقونه:  
ي  سوداګر   او   اسالمي شیعت د دیني اقلیتونو اقتصادي حقونه تضمین کړي دي او حق یې ورکړی دی چې کار 

ه تررسه کوي او که  ت  ه اقتصادي کړنې ځان او هر ډول اقتصادي چاره تررسه کړي؛ برابره خربه ده چې دغ  وکړي 
له مسلامنانو رسه یې د یو تړون له مخې په ګډه تررسه کوي. همداسې دوی حق لري چې د روزۍ د ګټلو موخه  

دی چې کسب باید مرشوع وي او په سوداګرۍ، اجاره، کرایه    هر ډول حرفه او کسب وکړي، البته شط یې دا 
لګې په توګه: سودي کاروبار به نه کوي، احتکار  ې ي احکامو مراعات وکړي.  د ب کې د اسالم   و دارۍ، کرهڼه او نور 

. د دې ترڅنګ  ي م ګرځويل د ا به نه کوي او ټول هغه معامالت او بیوع به نه تررسه کوي چې اسالمي شیعت حر 
وخه  اسالمي دولت حق لري چې د ظلم د مخنیوي، د انصاف د اصولو د تطبیق او د عام مصلحت د رعایت په م 

 د دیني اقلیتونو په اقتصادي معامالتو کې مداخله وکړي. 
د اقتصادي ازادۍ څخه ځینې خربې مستثنی دي. مثال دیني اقلیتونه حق نه لري چې په ښکاره شاب   البته 

سهولت په خاطر    وپلوري او یا شابخانې خالصې کړي، اګر که دلیل یې دا وي چې دغه کار د خپلو پیروانو د 
تر دې اخوا، دیني اقلیتونه حق لري چې هر ډول تجارت او کسب او کار وکړي،    ويش.   ی ساد مخنیو کوي، څو د ف 

دی چې سود او احتکار به پکې نه کوي او داسې څه به نه کوي چې له امله یې په مسلامنانو    البته شط یې دا 
اله يش، لکه رصايف،  يش. همداسې شونې ده چې دیني اقلیتونو ته ځینې ځانګړي کارونه حو   کې فساد خپور 

 4حکیمي، طبابت او د درملتونونو خالصول او داسې نور. 
  اسالمي شیعت د دوی داقتصادي خپلواکۍ له تیري څخه د دوی د مالونو د خوندي ساتلو حکم کړی دی. 

خوندیتوب ذمه په هغه صلی    ځکه نبي علیه السالم د نجران خلکو  ته ژمنه ورکړې وه چې د هغوی د مالونو د 

 

 24ص    ، مخکنی اخځ   ، سف القرضاوي یو .  1
  .۱۹6ص    ، ، مخکنی اخځ بركة عبد املنعم أحمد    .  2
  .2۳۱ص    ، ، مخکنی اخځ عبد املنعم أحمد بركة   . 3
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همداسې عمر رضی الله عنه د ایلیاء له خلکو رسه ژمنه کړې وه چې ځانونه او مالونه به یې   1لله علیه وسلم ده. ا 
 . 2خوندي سات 

 لطفا پر جزیه هم بحث وکړئ 
 د دیني اقلیتونو ټولنیز حقوق:  

اسالمي شیعت له  د  خدمات دي.  يي له ټولنیزو حقوقو څخه د لته مراد، د کورنۍ جوړښت، استوګنه او روغتیا 
مخې دیني اقلیتونه حق لري چې د کورنۍ په جوړښت، واده او طالق او دیته ورته موضوعاتو کې د خپل دین او  
عقیدې مطابق ترصف وکړي. اسالمي شیعت په دې ډول ترصفاتو کې هیڅ مداخله نه کوي. همدغه شان دیني  

المي حکومت له ټولو اسانتیاو مثال روغتیايي  اقلیتونه حق لري چې ځان ته خپل استوګنځای ولري او د اس 
مهال   ر او کمزورۍ پ  ۍ خدمتونو څخه برخمن يش. د دې ترڅنګ دا د اسالمي حکومت د نده ده چې د بېوزل 

 یې د ژوند چارې تضمین کړي.  
  خالد بن ولید د عراق د حیرې  ، لګې ډیرې دي، البته د موضوع د وضاحت په خاطر به یوه بیلګه راوړو ې د دې ب   

ږیری  ن : زه ژمنه کوم چې که چیرته د دوی څخه کوم څوک سپی ؤ سیمې د مسیحیانو رسه په تړون کې لیکل  
يش   ه ه نیستمن او بیوزل پ يش، یا د کار توان له السه ورکړي، یا پرې کوم افت رايش او یا شتمن وي خو یو ناڅا 

، نو د اسالمي حکومت جزیه ورته بښلې ده او له  ته ورسیږي چې د خپل دین پیروان ورته خیرات ورکوي ې او د 
بیت املال به وررسه مرسته کیږي. دغه تړون د ابوبکر رضی الله عنه په خالفت کې د ډیرو صحابه کرامو د شتون  

 . 3مهال شوی و او هیڅ چا یې مخالفت نه و کړی   ر پ 
 د د یني اقلیتونو فرهنګي او کلتوري حقونه:  

 و څخه د دیني اقلیتونو فکري وده او علمي پرمختګ مراد دی. له کلتوري او فرهنګي حقون 
یو حق نه بلکې دیني فریضه ده. ځکه خو د قران په    ې د اسالمي شیعت له مخې زده کړه یواز   د زده کړې حق: 

 کلمه راغلې ده.    4لومړي ایت کې د اقراء باسم ربک الذی خلق 

)إمنا يخيش الله من عباده العلامء( او بيشكه د الله په   د علامء کرامو او لوستو خلکو په فضیلت کې وايي چې: 
 له هغه څخه علامء ډير ډاریږي.   ې بنده گانو ک 

ژباړه: ورته ووایه ای پیغمره!    ( 5په بل ایت کې راغل دي چې: )ُقْل َهْل يَْسَتِوي الَِّذيَن يَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعَلُموَن.   
رسه برابر دي چې نه پوهیږي؟ او الزمي ځواب یې دا دی چې )نه( نه دي   ایا هغه کسان چې پوهیږي له هغو 

 برابر. 

 

 72ابو یوسف، کتاب الخراج، ص    . 1
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 . ۹الزمر، ایت    . 5



 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 29  

دې بنسټ، اسالمي شیعت دیني اقلیتونو ته حق ورکوي چې زده کړه وکړي، د خپلې فکري ودې لپاره    ر نو پ 
ول دیني کار وکړي او د اسالمي حکومت له تعلیمي مراکزو څخه ګټه پورته کړي. په تیرو اسالمي خالفتونو کې ټ 

برخمن   تعلیمي فرصتونو څخه  له  اقلیتونو ډیر ؤ اقلیتونه  او همدغه المل و چې د دیني  غړیو په طبابت،    ی ، 
 بیلګې په توګه:    حکیمۍ او دوا سازۍ کې ډیر پرمختګ کړی و. د 

 ابن اثال یو مسیحي و چې په دمشق کې اوسیده او مشهور طبیب و  •

 او دوا سازۍ کې مشهور شخصیت و  ، یو مسیحي و چې په طب  ابوالحکم النرصاين  •

 ابن رسجویه الیهودی د مروان بن الحکم طبیب و   •

 د عمر بن عبدالعزیز طبیب و چې وروسته بیا مسلامن شو    عبد امللك ابن ابجر الكناين  •

یوحنا الدمشقي د هارون الرشید د زمانې لوی عامل و چې ان د وزارت مرتبې ته رسیدلی و او یوناين   •
 . افکار یې عربۍ ته اړويل   ي فلسفه او مسیح 

منځ کوم خنډ شتون نه درلود،    رو اسالمي حکومتونو کې، په تعلیمي ډګرونو د مسلامنانو او غیرمسلامنانو تر ې په ت 
بلکې ټول به د یو بل په تعلیمي حلقو کې رسه کیناستل او له یو بل به یې زده کړه کوله. مثال د عباسیانو په دوره  

له سیبویه او خلیل بن احمد څخه د عريب لغت په علومو کې زده کړه کړې وه، او    ي کې حنین بن اسحاق یهود 
 1همدغه شان مسلامنانو له یو حنا الدمشقي څخه یوناين فلسفه زده کوله. 

 د د یني اقلیتونو د حقونو ضامنتونه:  
حقونه هغه وخت تحقق  مو د اسالمي شیعت په رڼا کې د دیني اقلیتونو یو شمیر حقوق ولوستل؛ خو دا    ې مخک 

ضامنتونو په اړه وغږیږو چې اسالمي    و مومي چې یو لړ ضامنتونه شتون ولري. نو په الندې کرښو کې به د هغ 
ر نصوص شته چې مهم یې دلته  ې شیعت د پورته حقونو د تحقق لپاره ټاکل دي: په قران کریم کې په دې اړه ډ 

 راخلو:  
 په ژمنه او تړون وفاء:   -1

چې اوسمهال ترې په تابعیت تعبیر کیدای    ، دیني اقلیتونو رسه د ذمې )کفالت( تړون کوي   له حكومت  اسالمي  
دې ژمنه ده چې د دوی ټول حقونه به په اسالمي حکومت کې خوندي وي. او قران    يش. چې دا په اصل کې د 

ژباړه: او خپلې ژمنې پوره کړئ،    2 َمْسُئوالً ْهَد كَانَ الْعَ   إِنَّ   ۖ  کریم په رصیحو ټکو حکم کوي چې : َوأَْوُفوا بِالَْعْهِد  
 شکه  د ژمنو په اړه پوښتنه کیږي. ې ب 

ژباړه: ای هغه کسانو چې )په رب( باور لرئ    3همدا شان الله جل جالله وايي چې: يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا أَْوُفوا بِالُْعُقودِ 
 و وفاء وکړئ. ن په خپلو تړونو 

 

 ۱8بحث يف حقوق األقليات يف ااملجتمع اإلسالمي وأثره عىل السلم االجتامعي ص   . 1
 . ۳4اآلرساء، ایت    .  2
 . ۱ئده، ايت  املا   . 3
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او تړون وفاء نه کوي، نو د اسالمي شیعت له مخې دغه چاره غدر )دوکه( ګڼل کیږي  او که څوک په خپله ژمنه  
عن أيب هريرة رضی الله عنه ، أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: آية    او دوکه د منافقت نښه ده. ځکه رسول الله فرمايي: 

 . 2وزعم أنه مسلم ، ويف رواية وإن صام وصىل  1املنافق ثالث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان 
ژباړه: له ابوهریره رضی الله عنه څخه نقل شوي دي، هغه وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل  

، کله چې خربې کوي نو دروغ وايي، کله چې ژمنه وکړي نو نه یې پوره کوي، او کله  ې دي دي: د منافق نښې در 
د مسلم شیف په روایت کې وررسه دا جمله هم شته چې  چې ورته امانت وسپارل يش نو خیانت پکې کوي. او  

 )دغه سړی منافق دی( اګر چې روژه هم نیس او ملونځ هم کوي او دا ګامن هم کوي چې دی مسلامن دی. 
 د عدالت او انصاف اصل:  -2

اسالمي شیعت خپلو ټولو پیروانو ته حکم کړی دی )هغه که عام مسلامن وي او که د اسالمي حکومت په کوم  
نصب باندې کار کوي( چې په خپلو ټولو کړنو کې عدل او انصاف په نظر کې ولري؛  له هر چارسه له عدل او  م 

 انصاف کار واخل اګر که د معاملې او کړنې مقابل لوری یې دښمن او مخالف هم وي. 
  أاَلَّ   َعىَلى   َقْومٍ   َشنَآنُ   َيْجرَِمنَّكُمْ   َوالَ   ۖ  اَء بِالِْقْسِط  الله جل جالله فرمايي: يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا َقوَّاِمَي لِلَِّه ُشَهدَ 

 3َخبرٌِي مِبَا تَْعَمُلونَ   اللَّهَ   ِإنَّ   ۖ    اللَّهَ   َواتَُّقوا   ۖ    لِلتَّْقَوىى   أَْقرَُب   ُهوَ   اْعِدلُوا   ۖ    تَْعِدُلوا 
ملونځ( کوئ، او  د عدالت په بنسټ ګواهي  ژباړه: ای هغه کسانو چې په )رب( باور لرئ، تل د الله لپاره قیام ) 

ورکوئ، او له یو چارسه مخالفت او دښمني دې تاسو بې عدالتۍ ته نه اړبايس؛ عدل او انصاف کوئ، ځکه  
 همدغه چاره تقوی ته ډيره نږدې ده. 

 ټولنیز ضامنت:  -3

حقونو  د    یتونو د اسالمي ټولنه د اسالمي شیعت د احکامو د تطبیق مسولیت لري چې په دې کې د دیني اقل   
وکړي، نو په اسالمي    ی . نو که کوم مسلامن له دیني اقلیتونو رسه زیات ي خوندیتابه او تحقق احکام هم  شامل د 

همداسې    ټولنه کې به هرو مرو داسې څوک وي چې د دوی غږ  واوري او مسلامن له منکر چارې منع کړي. 
خپل عرض ورسوي، ان داچې که ستونزه یې له وايل او  دیني اقلیتونه کوالی يش چې د سیمې امیر یا وايل ته  

امیر رسه هم رايش.  د دې ټولنیز مالتړ بیلګې په اسالمي تاریخ کې ډیرې دي چې په دیني اقلیت باندې د ظلم  
 حساب ان له وايل او امیر څخه هم  اخستل شوی دی. 

وی یو قبطي په  ز رضی الله عنه په مرص کې د عمرو بن العاص  د مرص د قطبطي او عمرو بن العاص  پیښه: 
چې زه هم عزمتن یم او پالر مې هم عزمتن دی، ځکه چې د مرص وايل دی.    ؤ،   دوره وهلی و او ورته یې ویل 

قبطي چې دا خربه واوریده نو مدینې ته والړ او د عمربن الخطاب رضی الله عنه مخې ته ورغې او د عمربن  
. عمر بن الخطاب رضی الله عنه،  ل په اړه یې ورته معلومات ورکړ   وی د ظلم او خربې ز العاص رضی الله عنه د  

 

 (. 5۹(، رقم: ) 78/  ۱(، ومسلم، كتاب اإلميان، باب بيان خصال املنافق، ) ۳۳رقم: )   (، ۱6/  ۱رواه  البخاري، كتاب اإلميان، باب عالمة املنافق، )   . 1
 (. 5۹(، رقم: ) 78/  ۱رواه  مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان خصال املنافق، )   .  2
 . 8ئده ، ايت  املا   . 3
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هغه ځوی مدینې ته راوغوښتل او په ډک مجلس کې یې  قبطي ته دوره    عمرو بن العاص رضی الله عنه او د 
ورکړه او ورته ویې ویل: ووهه دا عزمتن او د عزمتن ځوی. قبطي چې د عمرو بن العاص رضی الله عنه ځوی  

ره وواهه، نو عمر رضی الله عنه  ورته وویل: اوس دا عمرو بن العاص ووهه، ځکه ځوی یې د ده په زور  بیرته په دو 
وهلی یې. قبطي ورته وویل: بس دی، زه چې چا وهلی وم، هغه مې ووهه. عمربن الخطاب، عمروبن العاص ته  

ژباړه: عمرو! تاسو  له څه وخته   1ا(. مخ راواړاوه او ویې ویل: )ياعمرو متی استعبدتم الناس ولدتهم أمهاتهم أحرار 
 هغه خلك غالمان کړي دي چې میندو یې ازاد زیږويل دي. 

په مرص کې یو نرصاين راهب د سیمې وايل احمد طولون ته شکایت وکړ    نرصاين راهب او وايل احمد طولون: 
دربار ته حارض کړل او  د   وی ز وی ترې مال اخستی دی. وايل رسلښکر او د هغه  ز چې د هغه د یو رس لښکر  

نې که د  ع راهب مال یې ترې واخیست او بیا یې ورته وویل: )لو أدعيت عليه أضعاف هذا املبلغ أللزمته به(. ی 
دې څوچنده پیسو دعوه دې پرې کړې وای، نو ترې اخستلې مې. او هغه هم دغه شان د خپل دربار دروازې د 

 2قلیتونو غړیو ته خالصې ساتلې وې. دیني ا 
 قضاء او محکمه:   

د یني اقلیتونه کوالی يش د حقونو د پایاملیدا او یا د حقوقو د غوښتنې په خاطر اسالمي محکمې ته وريش او  
لګې شته چې وايل،  ې خپله قضیه/مظلمه د وخت قايض ته وړاندې کړي. په اسالمي تاریخ کې ډیرې داسې ب 

محکمه کې ودریدلی دی. ځکه محکمې ته ټول خلک   امیر، ان خلیفه پکې د مدعي یا مدعي علیه په توګه په 
 د دې چارې تر ټولو ښه منونه د حرضت عل او یهودي پیښه ده.   یو برابر دي، هغه چې په هر دریځ کې وي. 

یو ځل په کوفه کې د حرضت علی کرم الله وجهه زغره    قايض رشیح ، حرضت علی رضی الله عنه او یهودي: 
وړی د مسلامنانو خلیفه و. یوه ورځ یې هم هغه زغره د یو نرصاين رسه ولیده نو  په داسې مهال ورکه شوه چې نوم 

دعوه یې پرې وکړه او قضیه یې د کويف قايض شیح ته وړاندې کړه. عل رضی الله عنه قايض ته وویل: دا زغره  
زغره خو زما ده،    زما ده، نه مې پرې خرڅه کړې او نه مې وربښلې ده. قايض له نرصاين پوښتنه وکړه، هغه وویل: 

البته عل هم دروغ نه وايي. قايض له عل رضی الله عنه پوښتنه وکړه: ته ګواهان لرې؟ عل رضی الله عنه  
وخندل او ویې ویل، شیح په حقه دی. قايض شیح پریکړه وکړه چې زغره د نرصاين ده، ځکه زغره د هغه په  

نرصاين زغره واخیسته او روان شو. یهودي څو ګامه ال نه     الس کې وه او عل رضی الله عنه ګواهان نه درلودل. 
و تللی چې بیرته راوګرځید او ویې ویل: سوګند په رب چې دا د پیغمربانو پریکړه ده، ځکه چې قايض پکې د  
مومنانو د امیر په خالف پریکړه کوي. بیا یې کلمه وویله، مسلامن شو او حرضت عل ته یې وویل: امیرا ملؤمنينه!  

ره ستا ده، ته چې کله د صفین له جګړې راو ګرځیدې، زه ستاسو په کاروان پسې شاته روان وم، نو دغه زغره  زغ 
 3شوه.   ستا له سوربخن اوښ وغورځیده او ما راواخیسته. عل ورته وویل: چې مسامن شوې نو زغره هم ستا 

 

 2۹0، فتوح مرص، ص  ابن عبدالحکم .   1
 26-28، مخکنی اخځ  القرضاوی   . 2
 26-28القرضاوی ، مخکنی اخځ    .  3
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 : حقونه   ت ی اقل  جنس   د 
  يش،   ی دا ی ک   ت ی اقل   جنس   ی خنث   ې واز ی   ټ بنس   ې د   په   نو .  ی د   مراد   ی خنث   او   نه ښځی   نه، ی نار   خه څ   جنس   له   لته   د 
 . وي   ر ډی   ې ک   ولنه ټ   هره   په   نه ښځی   او   نه ی نار   ې چ   که ځ 
  نه ښځی   یې وي او نه    ند ګ ر څ   توب ړی س   یېنه    ې هغه چاته وايي چ  ې په فقهي اصطالح ک   ی خنث   : ژندنه ی پ   ی خنث   د 

  ې چ  وک څ او هغه  ي یږ بلل ک  ت ګ غالب وي نر   توب ړی س   ې جمه پک  ې له د  ې هغه کسان چ  ا ی ب  ې ک  تو ښ توب. په پ 
 . ي یږ ک   ل ی ورته و   ت ګ غالب وي سن   ې پر   ونه ی او خو   ې عالم   نه ښځی 

  یې الله به  ي ړ صرب وک  بت ی دي که په خپل مص  ي ګړ و او له امتحان رسه مخامخ معذور  ی نا خنث ع م  ۍ په پورتن  نو 
  نه ی نار  ې يش چ  ی کول   استفاده څخه حقونو  و هغ  ولو ټ له  ی د حقونو خربه نو دو  ی شوه د دو  ې . پات ي ړ ثوابونه ورک 

لپاره    و ړی ته ورته وي نو د س   و ړی س   ونه ی او خو   ره څې که د چا ظاهري    ې چ   ر ی توپ   ې البته په د   ؛ کوي   ې تر   یې   نه ښځی   او 
  نه ښځی   یې   ونه ی او خو   ره څې او که ظاهري    ي، یږ ق ی تطب   ې احکام پر   ی استفاده کوي او د هغو   خه څ حقونو    و ی شو   اکل ټ 

استفاده کوي او په    ي ړ س   ې تر   ې له مخ   عت ی د ش   ې استفاده کوي چ   خه څ حقونو    و هغ   لو و ټ ته ورته وي نو له  
که د   ې ان ی حکم.  ې حق او د پرد  راث ی د م  ه ګ شان دي. د مثال په تو  و ی رسه  و ړی هم د س   ې احکامو او معامالتو ک 

  ې او همداس   ي یږ ق ی تطب   ې حکم پر   ې او د پرد   ي ړ و   راث ی هومره م   ښځې ته ورته وي د    نه ښځی   ونه ی او خو   ره څې   ی خنث 
  ي ړ ته ورته وي د س   و ړی س   یې   ونه ی او خو   ره څې دي. خو که ظاهري    ې شعي احکام ورته متوج   ول ټ و    نه ښځی د  

  ې ک   انو ی او په حنف    ان ی حنبل   ان، ی فقهاء لکه مالک   ې ن ځی . البته   ي یږ ق ی تطب   ې احکام پر   و ړی او د س   ي ړ و   راث ی هومره م 
  د   که ځ   ي یږ ک   ورکول   ينه ښځ   د   م ی ن   او   ي ړ س   د   راث ی م   م ی ن   ته   ی خنث   به   ې مخ   له   اط ی احت   د ې:  وايي چ   ن ی صاحب 

 . شته   ې پک   شباهتونه   و ړ دوا 
 : عالج 

ته مراجعه    ر ټ اک ډ   ې حق لري چ   ې د احکامو له مخ   عت ی د اسالمي ش   ی نو خنث   ړی ک   ګ طبابت پرمخت   ې چ   دا 
خوري.  وررسه سمون    یې   ونه ی او خو   ره څې ظاهري    ې چ   وي ړ هغه جنس ته وا   ان ځ   ې ک   جه ی په نت   اتو ی او د عمل   ي ړ وک 

  جه ی په نت   اتو ی د عمل   ې يش چ   ی وي نو کول   نه ښځی هم د    یې   ره څې غالب وي او ظاهري    ې پر   ونه ی خو   نه ښځی که  
  که ځ .  ي ړ ک   ړی پوره س   ان ځ   ې يش چ   ی او مظاهر لري نو کوال   ونه ی خو   توب ړی او که د س   ي ړ ک   ه ښځ پوره    ان ځ   ې ک 

او    نه ی نار   ې ن یع   ( ی )خلق الذکر واألنث   دي الله جل جل الله وايي   ي ړ داک ی الله جل جالله دوه کامل جنسونه پ 
  وله ډ د جنس له لحاظه انسان په دوه  ې چ  ی فهم دا د  نو ی د مفرس  خه څ  ت ی ا  ې دي، له د  ي ړ خلق ک  یې  نه ښځی 

    ټ بنس   ې ، نو په د ي یږ ک   ته ځ رامن   ې ک   جه ی او نقص په نت   ر ی د تغ   نو جنس د هورمونو   م ېی ( او در نه ښځی او    نه ی )نار   ی د 
 . ي ړ ک   بدل   جنس   کامل   په   ان ځ   ې ار ی ل   له   عالج   د   ې چ   يش   ی کول خنثی  

 چلن:    ې ولن ټ رسه د    ی خنث   له 
، چې بويل   برخمن   یې   خه څ    احکامو   او   حقونو   ولو ټ   له   ې بلک   وري ګ   نه   ه ګ سرت   سپکه   په   ته   ی خنث  عت ی ش   اسالمي 

وررسه    ې احکامو له مخ   ي د اسالمي نصوصو  د عموم   ې الزم دي چ   ولنه ټ په اسالمي    ټ بنس   ې نو په د   نور یې لري 
  ی د دو   ې چ   ي ړ چاره تررسه ک   ې داس   ه کوم   ې چاته روا نه ده چ   یڅ ه   همداسې   . ي ړ او درناوي چلن وک   ۍ نرم په  

 عواطف ژوبلوي. 
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 :  پايله 
اسالمي شیعت د ژبې، نژاد، رنګ او توکم پر بنسټ توپیرونه او ډلګۍ ردوي او ټول د برشیت د لویې کورنۍ 

ثابتوي او یو ډول احکام پرې تطبیقیږي، ځکه چې د اسالمي  غړي بويل. ټولو ته پرته له توپیر یو ډول حقونه  
نصوصو له مخې عرب په عجم فضلیت نه لري او سور او سپین له تور رنګي بهرتي نه لري، بلکې د فضیلت معیار  
یواځې تقوا ټاکل شوې ده. همداسې د اسالمي تاریخ په پاڼو کې ګورو چې عريب ابوبکر او عمر، تور پوستی  

سور پوستی رومي صهیب او فاريس سلامن په یو صف کې دریدل او له یو ډول حقونو څخه برخمن  حبيش بالل،  
ؤ. د اسالمي شیعت له مخې دیني اقلیتونه حق لري چې  له ټولو سیايس، مدين  او اقتصادي حقونو څخه ګټه  

کې ورته اشاره شوې  پورته کړي، البته په سیايس او اقتصادي حقونو کې ځینې استثاءګانې شته چې په مقاله 
 ده. 

جنس اقلیت )خنثی(  په حقونو کې د هغه جنس له حقونو ګټه پورته کوي چې ظاهري جوړښت او خویونه یې  
 ورته نږدې وي او همدغه ډول احکام پرې تطبیقیږي. 

 :  ې تن ښ سپار 
)ان له    خلکو   ولو ټ له    ې چ   کوي   حکم   ته   مسلامنانو   ې بلک   لري   نه   س ی پال   د ی تحد   او   ض ی تبع   د   عت ی ش   اسالمي 

  ت ګښ ن ټی نظام د    ز ی ولن ټ   د   ې . نو په کار ده چ ي ړ ک   ګې ن ټی   ې ک ړی ا   ټ بنس   ر او عدالت پ   ۍ ک ی ن   د   رسه (  کافرو   رحريب ی غ 
د ټولنې له ټولو وګړیو رسه د عدالت په بنسټ له عزت او درناوي ډک چلن وکړو ځکه چې ټول انسانان په موخه  

 د برشیت د لویې کورنۍ غړي دي. 
د قوم، نژاد، ژبې او رنګ په بنسټ تبعیض د اسالمي شیعت له مخې مردوده چاره ده، نو په کار ده چې پر دې  
بنسټونو له چا رسه تبعیيض چلن و نه يش، بلکې په کار ده چې ټولو ته د دروناوي په سرتګه وګوري او خپل  

 حقونه ورته په کامله توګه ورکړل يش. 
اقلیت )خنثی( د اسالمي   او  جنس  له مخې معذور وګړي دي، دوی له ټولو هغو مدين، اقتصادي  شیعت 

سیايس حقونو څخه ګټه اخستلی يش چې د کوم جنس ظاهري جوړښت او خویونه پرې غالب وي. د اسالمي  
شیعت له مخې باید د ټولنې افراد دې ډول وګړیو ته په درنه سرتګه وګوري، په همکارۍ او عدالت وررسه چلن  

 سې کړنه ونه کړي چې د دوی عواطف پرې زخمي کیږي. وکړي او دا 
 

 ماخذونه: 
 القران الکریم  - ۱

 .هـ ۱40۱  ، 2ط   ابن الجوزي: املهذب األحمد يف مذهب اإلمام أحمد،  - 2

 ، مطبعة مصطفى البايب، مرص ۱۹8۱،  05،ط   ۱ج   ابن رشد: بداية املجتهد،  - ۳

 بدالحکم(، فتوح مرصواملغرب  عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، أبو القاسم املرصي )ابن ع     - 4
 . محمد بن مكرم بن عل، أبو الفضل، جامل الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي،لسان العرب، دار املعارف، القاهرة    - 5
 بن إبراهيم األنصاري الكويف االمام، کتاب الخراج  ابویوسف يعقوب     - 6

 بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، مسند أحمد بن حنبل   أحمد  اإلمام أبو عبد الله  - 7
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 أحمد بن الحسي بن عل، أبو بكرالبيهقي، السنن الكربى  - ۹

 2۱ص    هـ،جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ۱422  حسي بن خلق الجبوري: حقوق أهل الذمة يف اإلسالم،د ت،  - ۱0

 محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ويل الدين، التربيزي، مشكاة املصابيح   - ۱۱

 القزويني، سنن ابن ماجه   ماجة  ابو عبدالله، محمد بن يزيد بن  - ۱2

 سليامن بن األشعث األزدي السجستاين، سنن أبو داود   - ۱۳

 بن سورة بن موىس السلمي البوغي الرتمذي، الرتمذی، الجامع الرتمذي محمد بن عيىس    ابو عیسی،    - ۱4

 احمد بن شعیب النسايئ، سنن النسايئ   - ۱5

 ۱5  –   ۱4ص    ، ۳ج     شهاب الدین القرافی، الفروق الفروق،     - ۱6

 بريوت    – ، دار املعرفة ۱۹۹6،  02محمد بن عل بن محمد بن عبد الله الشوكاين اليمني، فتح القدير، ط   - ۱7

 ابو عبد الله محمد بن اسامعیل البخاری، صحیح البخاري  - ۱8

 أبو الحسي مسلم بن الحجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم  - ۱۹

 ۱48ص   ن خلدون، االسكندرية، دار اب   صفي الرحمن  املباركفوري، الرحيق املختوم، دط، دت،    - 20

 أبو القاسم سليامن بن أحمد بن أيوب الطرباين، املعجم األوسط  - 2۱
 حمد بن جرير الطربي، تاريخ األمم و امللوك )تاريخ الطربی( ط. دار املعارف مبرص     - 22

 ۱۹۱ص   رسالة دكتوراه،   اإلسالم واملساواة بي املسلمي وغري املسلمي،   عبد املنعم أحمد بركة:  - 2۳

 القريش الدمشقي، تفسیر القران العظیم   كثري  الدين أبو الفداء إسامعيل بن عامد    - 24

وزارة األوقاف والشؤون    ، ۱۹۹7.۱۹۹8،    ۱من فقه األقليات املسلمة لخالد محمد، ط    أثناء تقدميه لكتاب،   عمر عبيد حسنه:  - 25
 اإلسالمية، الدوحة قطر 

   عمر الشريازي الفیروزابادی، القاموس املحیط   مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن  - 26

 الجزائر   ، 2002  د ط،   حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعالقات الدولية، املحتويات واآلليات،   قادري عبد العزيز:  - 27

 منر محمد الخليل النمر: أهل الذمة والواليات العامة، املكتبة اإلسالمية، عامن    - 28
 اإلنسان يف القانون الدويل و العالقات الدولية املحتويات واآلليات هانی سلیامن الطعیامت، حقوق   - 2۹

 دار الرشوق القاهرة   ،   200۱  من فقه األقليات املسلمة، دط،   يوسف القرضاوي:  - ۳0
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 املللی و قوانین افغانستان های قومی و نژادی در اسناد بین حقوق اقلیت 

 .   داوود ناظری   

 چکیده

های قانونی مطرح است.  و حوزه  برش قابل معامله در حقوق بهعنوان یک اصل مهم و غیر  ، برابری و عدم تبعیض 
اساس قوم یا نژاد، ممنوع قلمداد شده و دولت مکلف به رعایت برابری بین  اساس این اصل، هرگونه تبعیض بر بر 

شان به  د، افراد به خاطر تعلق ست. اما متأسفانه در افغانستان، در بسیاری موار ا اقوام و مبارزه با هرگونه تبعیض  
های  از جانب دیگر، حقوق اقلیت   اند. های قومی و نژادی، قربانی تبعیض و برخوردهای ناعادالنه شده اقلیت 
و حامیت از آن رضوری    کالن در عدالت حقوقی   ای دغدغه برشی و  های کالن و گفتامن مهم حقوق از بحث قومی  
 ست. ا و مهم  

پذیر و تبلیغ و ترویج  های آسیب های قومی و گروه برشی اقلیت بهبود وضعیت حقوق هدف    ا در این تحقیق، ب 
 شده است.   املللی بررسی ها، در قوانین ملی و اسناد بین برش، اصل مساوات حقوق اقوام و اقلیت حقوق 

از روش  انجام این تحقیق،  به   توصیفی استفاده   در  ب   ای شکل کتابخانه و منابع  ه منابع  گردآوری شده است. 
است. در قسمت دیگر، میزان    مراجعه شده املللی  قوانین داخلی و اسناد بین ،  ها ها، مقاله متفاوتی مانند کتاب 

، با توجه به  نهایت شده است. در قسمت    شان، تحلیل و بررسی حقوق های قومی به و چگونگی دسرتسی اقلیت 
 ده است. ش   ارائه   یی ها حل ها و راه آمده، پیشنهاد دست نتایج به 

شده  درج  گونه که در قوانین و اسناد  های قومی و نژادی، آن ها، حقوق برابری و عدم تبعیض اقلیت براساس یافته 
در   نشده    افغانستان است،  م ها  آن   و عملی  ابعاد  شده   شان زندگی   تفاوت در  نابرابری  و  تبعیض  اند.  قربانی 

م، افزایش میزان نارضایتی از دولت و پایین آمدن اعتبار دولت در نزد  ی غیرقانونی، گسرتش جرا   های مهاجرت 
 های قومی و نژادی است. امللل، از نتایج و عواقب نقض حقوق اقلیت مردم و جامعه بین 

 واژگان کلید 
 . املللی و اسناد بین برش، قوانین  دسرتسی، حقوق   میزان   های قومی، اقلیت 

  

 

    خربنگار و ( پژوهشگرdnaziry72@gmail.com ) 
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 مقدمه

ست.  ا مطرح  برشی مهم و اساسی حقوق  ی بحث عنوان  های قومی و نژادی، به برابری و عدم تبعیض اقلیت اصل 
ها و نیازها در افغانستان، اصل برابری اقوام در همه ابعاد زندگی اجتامعی،  در این مقاله با توجه به رضورت 

 شده است. ررسی  ب املللی  ... در قوانین ملی و اسناد بین آموزشی، اقتصادی، سیاسی و 

های  درگرو رعایت حقوق برابری اقلیت   از جانب دیگر توسعه و پیرشفت کشور و تحقق صلح به معنای واقعی 
میزانی که توجه به  قومی و نژادی است، بر این اساس توجه به اصل برابری بسیار مهم و رضوری است. به هر 

اقلیت  میزان حقوق  به هامن  باشد،  دقیق  و  رضایت  افغا   ها عمیق  باثبات،  به صلح  رسیدن  در مسیر  نستان 
های قومی به دولت و  تر خواهد بود. عدالت سبب افزایش وفاداری اقلیت موفق   ها کاهش فاصله   و   اجتامعی 

 د. شو شدن حامیت از جمهوریت و قانون اساسی می بیشرت 

افغانستان   کنوانسیون   افزون دولت  بیشرت  عضویت  اینکه  بین بر  قراردادهای  و  در ها  را  بهبود    املللی  زمینه 
شمول را نیز  املللی و اصول کلی متعهد عام قراردادی ناشی از عرف بین رسی تعهدات غیر برش دارد، یک حقوق 

های  دن تعهدات خویش باید گام کر عضو دیگر پاسخگو است. برای پاسخگویی و عملی دارد که در مقابل هر 
 سازی آن بردارد.  و عملی   ها بلندی را در راستای شناسایی حقوق اقلیت 

های  املللی چیست و چه ضامنت های قومی و نژادی در قوانین ملی و اسناد بین جایگاه و حقوق اقلیت  اکنون 
شده    وجود دارد؟ حق برابری و عدم تبعیض در افغانستان تا چه اندازه در نظر گرفته در مورد این حقوق اجرایی  

این پرسش، از شیوه تحقیق توصیفی  برای  پاسخ    چیست؟ برای یافنت   ها و موانع دسرتسی به آن و چالش است  
 شده است.    ای استفاده و کتابخانه 

 پیشینه موضوع 

گونه رسمی  بار به های قومی و نژادی در بخش عدم تبعیض و رعایت برابری، برای نخستین تأمین حقوق اقلیت 
موضوعات مبارزه با تبعیض    زیر عنوان برش  ق در قرن بیستم وارد ادبیات جهان شد و در اعالمیه جهانی حقو 

روا  اسناد،  این  براساس  است.  یافته  بازتاب  مذهبی  و  زبانی  جنسیتی،  تبعیض  داشته نژادی،  هرگونه  شدن 
شان محروم کرد.  توان از حقوق ها را منی مبنای قوم و نژاد، ممنوع بوده و افراد و اشخاص متعلق به اقلیت بر 

گرفته و همیشه مورد تأکید    برش قرار امللل در ذیل نظام بزرگ حامیت از حقوق ین ها در نظام ب حقوق اقلیت 
شده است که حامیت    رصاحت بیان های ملی، به ارچوب حامیت از اقلیت ه است. در ماده نخست کنوانسیون چ 

 ( ۱  : ۱۳۹6لی،  ی )فضا   برش است املللی از حقوق ناپذیر حامیت بین های قومی، بخش جدایی از اقلیت 

  ویژه مسائل حقوقی به   در بیشرت   الله خان در زمان شاه امان   ۱۳0۱نامه اساسی دولت عالیه افغانستان در  در نظام 
مداخله در    حق استخدام، حق تعلیم، حق تابعیت، دسرتسی به دادخواهی، ملکیت نقدی و جنسی و حق عدم 

 های قومی بازتاب یافته است. حریم خانه، حقوق اقلیت 

این قانون که دارای  آمده است:    خان   دوران محمدنادر در    ۱۳0۹  دولت افغانستان در سال   اساسی ه  نام اصول در  
گرفته است.   ماده بوده است، در فصل اول حقوق عمومی اتباع افغانستان در رتبه سوم قرار  ۱۱0بخش و  ۱6
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ست.  ا ...  وق مالکیت و شده است که هامن حق   ها اختصاص داده ماده مربوط به حقوق عمومی مردم و اقلیت   ۱8
 شوند.   شان برخوردار از حقوق   دارند که بدون تبعیض   های قومی حق براساس این قانون، همه اقلیت 

ماده بوده    ۱28  فصل و   ۱۱ظاهر خان که دارای  در زمان محمد   ۱۳4۳قانون اساسی افغانستان در سال  در  
، آزادی بیان در  26حق سیروسفر در ماده    های مردم در فصل سوم گنجانده شده است. حقوق و مکلفیت   ، است 
طور مساویانه  در این قانون به شکنجه افراد در برابر ها و حفاظت از  ، حق تعلیم، کار، تشکیل اتحادیه 4۱ماده  

 شده است.    در نظر گرفته 

  ماده بوده  2۱جایب مردم دارای و ماده، حقوق و  ۱۳6 فصل و  ۱۳، در ۱۳55قانون اساسی دولت در سال در 
ی، منع شکنجه، حفاظت از  أ گرفته است. حق کار، حق حامیت مساوی از قانون، حق ر  در فصل چهارم قرار  و 

اقامتگاه، تلفن و مخابرات، آزادی فکر و بیان، ملکیت، منع تبعیض، وکیل مدافع و کار، از حقوق اتباع  بر  تعرض  
برش را در سیر  اعالمیه جهانی حقوق دانسته شده است. این قانون بار نخست اصطالحات منشور ملل متحد و 

 علنی اعالم کرده است. وفاداری  ها  به آن انکشاف قانونی در کشور ما درج ساخته و  

ماده   68فصل،  ۱5دارای  دوران بربک کارمل  ۱۳5۹اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در سال 
های این قانون  ماده است. ماده   8های اساسی اتباع بوده و دارای  است که فصل دوم آن به نام حقوق و مکلفیت 

های قومی باید از حقوق مساوی با دیگران برخوردار  شبیه قوانین دیگر است و تأکید کرده که متامی اقلیت 
 باشند. 

ها ماده است که به نام تابعیت، حقوق، آزادی   ۱4۹فصل و    ۱۳دارای  ۱۳66قانون اساسی جمهوری افغانستان  
زیست محیط از  ماده است. فقط درج حفاظت    28برده شده است و دارای    های اساسی اتباع نام و مکلفیت 

 های این قانون است. های قومی، از تفاوت عنوان یک حق برای اقلیت به 

ها، حقوق و وجایب  کرزی تاکنون، در فصل دوم، مکلفیت   ن حامد ن در قانون اساسی افغانستان در زما ی چن هم 
اقلیت  برابری  را در بخش  تأکید  بیشرتین  قومی دارد. مطابق قانون اساسی فعلی کشور، هرگونه  اتباع  های 

شده است و برای متخلفان مجازات    شدن تبعیض براساس مسائل نژادی و قومی، ممنوع قرار داده داشته روا 
 . ده است ش ین  مع 

 ادبیات تحقیق 

 های قومی تعریف اقلیت 

تری نسبت به  ن ی ها و در طبقات پای ها و دوردست شود که در گوشه اقلیت قومی به قبایل کوچکی اطالق می 
و   ینی د   ی، قوم   ی، زبان   ی ها غالباً با مشخصه   یتاصطالح اقل   ( 2۳۳:  ۱۳80)برتون،    کنند. اکرثیت زندگی می 

و   ی اقتصاد  یاسی، س  ی، حال اجتامع  ین و در ع  یتی کم  ی دست از فرو  ی ناش  یت در موقع   که همراه است   ی مذهب 
های مختلف اداره  ند که در عرصه ا های قومی کسانی و یا اقلیت   ( 5  : 1374  یر، ی برند. )پ ی به رس م   ی فرهنگ 

توهین نیز قرار  طور مؤثر و با فرصت برابر با دیگران، مشارکت ندارند و ممکن است که مورد تحقیر و  جامعه، به 
ها به کسانی گفته  برش آمده است که اقلیت ( در دیباچه اعالمیه جهانی حقوق 4  : ۱۳۹0روشن،  )نیک   گیرند. 
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ند که آنان را نسبت به  ا ی های سلسله ویژگی ها بوده و دارای  لحاظ کمیت کمرت از دیگر ملیت   شود که از می 
 کنند.  شان پاسداری و حفاظت می ایزها و باورهای دار از این مت شکل دوام سازد و به متامیز می   دیگران 

 تبعیض قومی و نژادی 

کند که یک فرد به خاطر قوم و ملیت خویش، مورد رفتار نامناسب  تبعیض نژادی زمانی عینیت و مصداق پیدا می 
حدودیتی که  نوع متایز، ممنوعیت و م به هر   ( 4:  ۱۳۹2. )زارعی،  دیگران قرار گیرد و یا منفعتش از او دریغ گردد 

املللی  )ماده اول قرارداد بین   . شود براساس نژاد، رنگ، قیافه، نسب و محل تولد صورت گیرد، تبعیض گفته می 
 رفع تبعیض نژادی( 

 های دانشمندان نظریه 

های میانگین و های قومی در بازتولید زیستی خود و ارزش فردریک یکی از دانشمندان معتقد است، اقلیت 
م  باهم  می   و   ند ا شرتک بنیادین  هم  آشکار گرد  و  آ با وحدت  مورد احساس مشرتک    دارای یند  پدیده    در  یک 

 د. کن دیگران متامیز می   از ند که آنان را  ابیرونی 

کنند  تر زندگی می ند که در درون جامعه بزرگ ا براساس نظریه مارتین، اقلیت قومی یک گروه اجتامعی کوچکی 
به  بین خود  بااحساس، درک، دارای اصل و نسب مشرتک و خاطرات مشرتک و گذشته    شکل و در  واقعی، 

 کنند. تاریخی مشرتک زندگی می 

ند که دارای باورهای ذهنی  اهایی های قومی انسان های قومی و نژادی، اقلیت طبق نظریه وبر درباره اقلیت 
 ( 2۳5:  ۱۳80دهد. )روالن،  ل می های فیزیکی تشکی ند و اساس این باورها را شباهت ا مشرتک با اجدادشان 

نظر تعداد نیز    گوید، اقلیت قومی گروهی است که در حاکمیت شکت نداشته و از فرانسیسکو کاپورتورتی می 
 ( ۳:  ۱۳۹۳الدینی،  کمرت از بقیه اقوام در یک کشور است. )سیف 

 های قومی و نژادی حقوق اقلیت 

 حق برابری و عدم تبعیض   - 1

 قوانین داخلی   - الف 

جمهور، وزیران، کارمندان  های رئیس ها در بخش وظایف و مسئولیت انون اساسی افغانستان در بیشرت ماده در ق 
تأکید    های قومی و نژادی با دیگران و خودداری از اعامل تبعیض حقوق مساوی اقلیت   بر و نهادهای دولتی،  

شده است، در کنار آن    انستان ذکر شده است. در فصل دوم این قانون، متامی حقوق وجایبی که برای اتباع افغ 
جمهور آمده که  قانون اساسی در بخش سوگندنامه رئیس   60برابری و عدم تبعیض تأکید شده است. در ماده    بر 

 طور مساویانه حفاظت و پاسداری کند. کشور به   های باید از حقوق همه اقوام و نژاد 

تبعیض و متایز را   گونه کارکنان محابس نباید هیچ شده است که    ذکر  ها خانه قانون محابس و توقیف  ۳در ماده 
 طرفانه باشد. شان باید بی ل شوند و متامی رفتارهای ی براساس نژاد و قوم بین محبوسان قا 

نوع عملی نوع اعامل تبعیض قومی و نژادی جرم پنداشته شده است. هر کود جزای افغانستان، هر   46۱در ماده  
گردد.  هزار افغانی محکوم می   60تا    ۳0به حبس قصیر یا جزای نقدی از  آن  عامل  که مانع تطبیق عدالت گردد،  
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شده است. در کود جزا، تبعیض نژادی به    عنوان یک جنایت معرفی ، تبعیض نژادی به ۳۳5ن در ماده  ی چن هم 
 برده شده است.   نام تبعیض عظیم نام 

 املللی اسناد بین   - ب 

برش  ترین حقوق عنوان یکی از مهم ابری و عدم تبعیض نژادی، به منشور ملل متحد، بر   55و ماده    ۳براساس بند  
گونه تبعیض را میان  ها حق اعامل هیچ ( در این بند تأکید شده که دولت ۱۳0:  ۱۳82ذکرشده است. )لسانی،  

شدن تبعیض، توزیع نابرابر امکانات در متامی  داشته بند نهم تأکید شده که روا   اقوام و افراد خود ندارند. در 
لحاظ    یند و از آ نظر منشور ملل متحد، متامی افراد آزادانه به دنیا می   ها در یک کشور، ممنوع است. از مینه ز 

 ند. احیثیت و حقوق باهم برابر 

های نژادی و قومی وجود دارد،  کشورهایی که اقلیت  میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده است، در  27در ماده 
کنوانسیون اروپایی    4شان در برابر سایر افراد جامعه انکار شود. در ماده  ها نباید از حقوق اشخاص این اقلیت 

دارند مانند اکرثیت در برابر قانون مساوی باشند  ها حق شده که اقلیت   ( ذکر ۱۹۹5)   های قومی حامیت از اقلیت 
... وجود داشته  آموزشی، اقتصادی، شغلی، سیاسی و   های ها حامیت کند. این برابری در کلیه زمینه و قانون از آن 

 باشد. 

شده که باید تضمین کند تا متامی افراد بتوانند در کلیه جوانب    کنفرانس جهانی، از دولت خواسته   ۱5در ماده  
 (  ۱۳7  : ۱۳82)لسانی،  .  اجتامعی براساس اصل تساوی، عدم تبعیض و مشارکت کامل، دست یابند 

های عاقد این قرارداد، تبعیض نژادی و قومی را محکوم منوده  در ماده دوم قرارداد رفع تبعیض آمده است، دولت 
نوع تبعیض تالش کنند.  بردن هر بین کنند که توسل به یکی از وسایل مقتضی و بدون درنگ، برای از و تعهد می 

دارند که بدون    ند و حق ا رابر قانون مساوی برش آمده است که همه در ب در ماده هفتم اعالمیه جهانی حقوق 
 تبعیض از حامیت یکسان قانون برخوردار شوند.  

 حق برابری هویتی و تابعیتی   - 2

 قوانین داخلی:    - الف 

د و متامی  شو قانون اساسی آمده است که هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم منی   4در ماده    - ۱
آمده است که رسود ملی کشور باید با ترکیب نام همه اقوام   20ند. در ماده ا ین کشور اقوام افغانستان ملت هم 

 باشد تا توازن و برابری حفظ گردد.  

این کود    45۳شود. در ماده  می   دانسته براساس کود جزای کشور، هرگونه جعل و تقلب در هویت افراد، جرم  
به حبس قصیر یا جزای نقدی   ، فراد سوءاستفاده کند آمده است، افرادی که با جعل و تقلب، از اسم و تخلص ا 

افرادی که مرتکب اخذ مکرر تذکره، سوءاستفاده از تذکره    ۹0۱. در ماده  شوند می هزار افغانی محکوم    60تا    ۳0
 . شود می   ... به حبس متوسط بیش از سه سال محکوم بردن این سند و بین و سند تابعیت، از 
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 املللی: اسناد بین   - ب 

های قومی  مجمع عمومی سازمان ملل، حامیت از هویت و تابعیت اقلیت   ۱۹۹2دسامرب    ۱8ماده    ۹یه  در اعالم 
ها باید از موجودیت بند اول تأکید شده که دولت   ها دانسته است. در تأکید شده و آن را یکی از وظایف مهم دولت 

زندگی و هویت آنان را ارتقا    های قومی واقع در قلمروشان حامیت کرده و شایط و وضعیت مربوط به اقلیت 
برش تأکید شده که  اعالمیه جهانی حقوق   ۱5در ماده    ( 56:  ۱۳۹2مردانی،  )علی   بخشند و آنان را تشویق کنند. 

توان خودرسانه از تابعیت یا از حق تغییر تابعیت محروم  کس را منی هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد و هیچ 
 اریس، هرگونه تبعیض نژادی منع قرار داده شده است. پ   ۱856چنین در عهدنامه  هم   کرد. 

دارند    های قومی حق بند اول تأکید شده که اشخاص متعلق به اقلیت   میثاق حقوق مدنی نیز در   27در ماده  
مند باشند و از زبان  های خاص و هویت خود بهره طور مسایانه، آزادانه و بدون مداخله دیگران، از فرهنگ که به 

 فاده کنند. خاص خود است 

اقلیت  فرهنگ  حفظ  دیگر حق  مهم  مباحث  دیگر  از  نیز  قومی  است.  حقوق   های  تابعیت  بخش  در  برشی 
.  های خاص خود را استفاده کنند ها، عنعنه و برنامه توانند لباس های قومی در استفاده از این حق می اقلیت 

بهره ۱0:  ۱۳85)میرمحمدی،   راستای  در  را  اقداماتی  باید  دولت  اقلیت مند (  ویژگی ی  و  مزایا  از  های  ها 
های  فرهنگی، از حقوق اقلیت   ها، برگزاری مراسم ها، نرشیه ها، کتابخانه شان فراهم کند. ایجاد سازمان فرهنگی 

   . قومی دانسته شده که دولت باید حامیت کند 

که مناسب باشد،  تأکید شده که دولت تا آنجایی    ۱۹۹2های ملل متحد  بیانیه حقوق اقلیت   4ماده    4بند    در 
شان فراهم  های ها، زبان و فرهنگ ها از تاریخ، ارزش منظور تشویق آگاهی اقلیت های آموزشی را به باید زمینه 

شان در زندگی اجتامعی، روابط  توانند از زبان های قومی می ( بر این اساس اقلیت ۳۳: ۱۳۹۱ )حجتی، . کند 
بهره بربند و فرصت خصوصی، تجارتی و مراسم  باشد. هم   های ،  باید در این خصوص فراهم  ن حق  ی چن ملی 

های قومی بیشرتی فراهم آموزش به زبان مادری نیز مورد تأکید است تا امکان بقا و توسعه زبان مادری اقلیت 
میثاق حقوقی و   24د. حتی حق داشنت رسانه به زبان مادری یا لهجه مادری نیز تأکید شده است. در ماده  شو 

، هر کودک باید بدون فاصله پس از تولد به ثبت برسد و دارای نام گردد. هرکودک حق  اجتامعی آمده است 
 تحصیل تابعیت را دارد و نباید مورد تبعیض واقع گردد. 

 حق برابری در ملکیت و مسکن   - 2

 قوانین داخلی:   - الف 

ن دولت برای تهیه مسکن  ی چن ست. هم ا آمده است که مسکن افراد از تعرض مصون    قانون اساسی   ۳8در ماده  
قانون اساسی آمده است که ملکیت افراد از    40های عامه، تدابیر الزم را اتخاذ کند. در ماده  و توزیع ملکیت 

 تعرض مصون است. 

سب باید صورت گیرد تا افراد  شده که تعویض عادالنه و منا  ، ذکر 20فقره  ۳در مقرره استمالک زمین در ماده 
  استمالک اشاره   8مترضر بتواند مثل گذشته خانه و زمین داشته باشند و رضرهای وارده را جربان کنند. در ماده  

 شده که اول باید عوض پرداخت گردد، بعد خانه و زمین استمالک شده تخریب شود. 
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شان  های فراد از تعرض مصون است و نباید خانه قانون پولیس کشور تأکید شده که زندگی و مسکن ا   ۱8در ماده  
شدن بدون مجوز  کودجزای کشور، حتی هتک حرمت به خانه و مسکن افراد، داخل  6۱۹ ناامن شود. در ماده 

 شده است.   ین مع ن حبس قصیر  ا به خانه، جرم پنداشته شده و برای مرتکب 

 املللی: اسناد بین   - ب 

نباید در زندگی خود و اقامتگاه خود، مورد مداخله خودرسانه قرار  کس برش، هیچ میثاق حقوق  ۱7مطابق ماده 
کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را برای داشنت    ۱۱باید حفظ باشد. مطابق ماده    گیرد و حیثیت و شفش 

و خانواده  برای خود  کافی  زندگی  دوام سطح  بهبود  کافی،  پوشاک، مسکن  شامل خوراک،  شایط  اش،  دار 
به رس  را روی دست گیرد. در ماده  میت می زندگی،  تدابیر مؤثر  باید  را  آمده است که هیچ   ۱7شناسد  کس 

 توان خودرسانه از حق مالکیت محروم کرد.  منی 

 در اشتغال حق برابری    - 4

 قوانین ملی:   - الف 

ماده   اقلیت   ۱4در  همه  برای  دولت  است،  آمده  اساسی  بخش قانون  در  باید  کاری،  ها  و  اقتصادی  های 
کس  ، کارکردن یکی از حقوق مهم افراد جامعه قلمداد شده و هیچ 48های مؤثری را طرح مناید. در ماده  ام پروگر 

 به خاطر مسائل نژادی و قومی نباید از این حق محروم گردد. 

های استخدام،  شدن تبعیض براساس قوم و نژاد، جرم است. در بخش داشته مطابق ماده نهم قانون کار، روا 
ست و کسی بر کسی  ا ها و آموزش، همه افراد یکسان  امتیاز، انتخاب شغل، انکشاف مهارت   پرداخت معاش، 

 نظر قومی و نژادی برتری ندارد.    دیگر از 

 املللی اسناد بین   - ب 

بین  املللی حقوق اقتصادی و اجتامعی، در ماده اول آمده است که کشورهای طرف این میثاق،  در میثاق 
ها و دیگر  مشی ای، طرح برنامه، خط های فنی، حرفه ن راهنامیی ی چن ت. هم کارکردن را حق همه دانسته اس 

خواهی و  این میثاق، تشکیل اتحادیه، اعتصاب برای حق   8موارد از حقوق کارگران دانسته شده است. در ماده  
رگر،  همین میثاق آمده است که مزد منصفانه، اجرت کا   7اعرتاض از حقوق کارگران دانسته شده است. در ماده  

 ست. ها ها، از حقوق بخش کاری اقلیت ها و تشکیل اتحادیه اش، تساوی فرصت مزایای کافی برای خانواده 

به اعالمیه جهانی حقوق   2۳در ماده   آزادی شغل و دریافت مزد یکسان در مقابل کار    برش آمده است،  حق 
:  ۱۳۹6)زمانی،    شود. ن تأکید می شا مساوی، برای همه و حق تشکیل اتحادیه و سندیکا برای دفاع از منافع 

های نژادی را مساویانه به رسمیت  های طرف این میثاق، حق کار اقلیت تأکید شده که دولت   6در ماده  (  ۱0
 د.  ن ده د و اقدامات الزم را برای تأمین این حقوق انجام می ن شناس می 
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 حق برابری در آزادی بیان و دسرتسی به اطالعات   - 6

 قوانین ملی:   - الف 

های قومی تأکید شده است. در  زبان و لهجه اقلیت   شدن شناخته رسمیت درباره به قانون اساسی    ۱6در ماده  
 های خود را بیان کند. قانون اساسی آزادی بیان از تعرض مصون است و هر فرد حق دارد که اندیشه   ۳6ماده  

ها به حقوق آزادی چگونگی دسرتسی اقلیت   بر ، نظارت  5، فقره  برش قانون کمیسیون مستقل حقوق   2۱در ماده  
 شده است.   خوانده   آن های  بیان، یکی از مکلفیت 

را دریافت، تحلیل و منترش کنند و  های هامنی، هر قانون رسانه   5براساس ماده   فرد حق دارد که معلومات 
حق دارد که افکار    ند. هرفرد ا وندان و محققان ها و شهر دهی در برابر رسانه های مربوطه نیز مکلف به پاسخ ارگان 

،  ۱6های مختلف دیگر بیان کند. مطابق ماده  وسیله نوشته، تصویر، مصاحبه و روش شان را به های و اندیشه 
بی  به رعایت  تقویت ارزش رادیو و تلویزیون ملی مکلف  اقوام  طرفی،  به فرهنگ و زبان همه  های ملی، توجه 

 شده است.    شناخته 
 املللی سناد بین ا   - ب 

های الزم  شدن از پیرشفت و آزادی مند برش، شکت در زندگی فرهنگی، بهره املللی حقوق میثاق بین   ۱5در ماده  
میثاق، حق آزادی بیان، آزادی تفحص، تحصیل اطالعات و اشاعه    ۱۹تحقیق و دسرتسی به منابع، در ماده    برای 

 است. ه  دانسته شد ها  از حقوق اقلیت   اطالعات و افکار 

  پذیر تشخیص برشی است که در فرهنگ حقوق شهروندی  های حقوق از واژه   ی حق دسرتسی به اطالعات ترکیب 
 آن تأکید شده است.   بر املللی  است و در بسیاری از اسناد بین 

 حق برخورداری مساویانه از تعلیم و آموزش   - 7

 قوانین ملی   - الف 

ارتقای    7مطابق ماده   برای  به قانون اساسی، دولت  برای همه  باید  طور مساویانه،  معارف در سطح کشور و 
، تعلیم حق متام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس رایگان از  4۳مطابق ماده    . اتخاذ کند الزم    ی تدابیر 

 . آن برخوردار شوند 

برای زنان،  منظور ایجاد توازن، تعلیم و تربیت  قانون اساسی آمده است که دولت مکلف است به   44ر ماده  د 
 تطبیق کند.  های مؤثری  سوادی پروگرام ها و امحای بی بهبود تعلیم کوچی 

 املللی اسناد بین   - ب 

های تحصیلی این  های قومی آمده است که برنامه مربوط به افراد اقلیت  ۱۹8۹کنوانسیون  27ماده  ۱بند  در 
های  بردن سطح دانش و مهارت هدف باال   با   تاریخ آنان و   خاص   ی نیازها افراد باید توسعه پیدا کند و مطابق  

ها را در ایجاد مکاتب و حقوق اقلیت اند  ها مکلف نیز تأکید شده که دولت   ۳بند    ها باشد. در فرهنگی اقلیت 
 ها را به آن مساویانه اختصاص دهند.  ها شناسایی و بودجه آموزشگاه 



 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 43  

 حق برابری در مشارکت سیاسی   - 8

 قوانین ملی   - الف 

ماد  اساسی، هر   ۳۳ه  مطابق  انتخاب قانون  انتخاب افغان حق  و  و دار شدن  کردن  انتخاباتی    د  نظام  براساس 
 شود. رأی همه افراد جامعه یکسان و برابر شناخته می   افغانستان، 

 اسناد بین امللی   - ب 

است که  ها، اراده مردم قدرت حکومت  أ برش آمده است، اساس و منش اعالمیه جهانی حقوق  2۱ماده  ۳بند  در 
های عضو  ها، دولت اعالمیه حقوق اقلیت   4ماده    5د. مطابق بند  ن همه، بدون کدام تبعیض در آن سهیم باش 

تعیین رسنوشت  های ساکن در قلمرو خاک آنان، امکان مشارکت در  ند ترتیباتی اتخاذ کنند که اقلیت ا موظف 
 داشته باشند. 

ها در سطح ملی یا مناطقی که  های قومی، اقلیت اقلیت اعالمیه حقوق اشخاص متعلق به    2ماده    ۳مطابق بند 
  ( در ۱0:  ۱۳85)میرمحمدی،    ها مشارکت کنند. گیری طور مؤثر در تصمیم توانند به کنند، می در آن زندگی می 

های محلی آن،  گذاری و انتخاب مقام نیز آمده است، بومیان باید در قانون   ۱۹8۹کنوانسیون   ۳۳ماده    ۳بند  
 . ست ا شان  ها، مشاوره با بومیان در بخش منایندگان دولت یکی از وظایف  

 برابری در برخورداری از خدمات صحی   - 9

 قوانین داخلی   - الف 

و صحی رایگان    قانون اساسی تأکید شده است که دولت باید خدمات صحی، وسایل وقایه و عالج   52در ماده  
اتباع   همه  برای  ماده را  این  براساس  کند.  ا   تأمین  در  قلیت قانونی،  مساوی  حقوق  از  نژادی،  و  قومی  های 

 ند.ا برخورداری از خدمات صحی برخوردار 

های دقیق را برای کاهش اثرات  ها و برنامه باید پالن   های مربوطه زیست، اداره قانون محیط   ۱7براساس ماده  
 ها در بین مردم جلوگیری کند.  زیست روی دست گرفته و از افزایش بیامری مخرب محیط 

کود جزا شخصی که ادویه تقلبی یا غیرمعیاری را خریدوفروش کند و صحت مردم را با خطر    886ماده    راساس ب 
اند. استفاده از ادویه تاریخ گذشته، امتناع  شده   هزار افغانی محکوم   200تا    20مواجه سازد، به جزای نقدی از  

الصحه، عدم استفاده از ماسک در  حفظ موظف طبی از تداوی بیامر، رسایت بیامری به دیگران، عدم رعایت  
  های وزارت صحت، به معنای جرم شمرده ها وجود دارد، عدم رعایت مقرره که خطر کرونا و دیگر بیامری   ی روزهای 

است.   شهروندان، هم شده  به صحت  توجه  برای  کشور،  کود جزای  نظر  از  بی   چنین  و  غیرقانونی  رویه قطع 
زیستی های عمومی، از مصادق خیانت محیط ن جاده و مکان کرد آلوده درختان، انداخنت مواد سمی در آب،  

 شده است.   شمرده 

 املللی اسناد بین   - ب 

گیر بومی،  های همه آمده است که پیشگیری و معالجه بیامری   « ج » برش و در فقره  میثاق حقوق   ۱2در ماده  
ل مساویانه با دیگران از آن برخوردار شک ها است که به ها، از حقوق اقلیت ای، و پیکار علیه این بیامری حرفه 
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ها در این زمینه برای  آمده است، ایجاد شایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمک  « د » شوند. در گزینه  
 های قومی و نژادی است. عموم، در متامی نقاط کشور، از حقوق اقلیت 

 حق برابری داشنت امنیت فردی   - 10

 قوانین ملی   - الف 

ماده   از    26مطابق  حامیت  به  قادر  که  است  افرادی  از  حامیت  به  مکلف  امنیتی  نیروهای  پولیس،  قانون 
  قانونی، باید بیشرت موردند، براساس این ماده پذیرتر های قومی آسیب که اقلیت آنجایی   شان نیستند. از حقوق 

 حامیت قرار گیرند. 

شان مجازات حبس و  دار کند، برای عامالن در باب سوم کود جزا، متامی مواردی که امن و نظم عامه را خدشه 
م  ی شده است. ایجاد مزاحمت برای افکار و روح و روان شهروندان، در قالب مجازات جرا   ین مع های نقدی  جریمه 

شده    طور مفصل مجازات ذکر عمد به  کود جزا درباره قتل   546ن در ماده ی چن برشی قلمداد شد است. هم ضد 
 شده است.   برده که مرتکب قتل عمد، به حبس دوام محکوم   نام   547در ماده    و است  

 املللی قوانین بین   - ب 

منشور ملل متحد آمده است که شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه افراد و امنیت آنان را باید   ۳۹در ماده 
میثاق    ۱2اقدامات الزم را برای رفع و مبارزه با آن در نظر بگیرد. مطابق ماده  شدت تحت پیگرد قرار داده و  به 

به بین  را  هرکس  حق  میثاق،  این  طرف  کشورهای  رسمیت  املللی،  به  روحی  و  جسمی  سالمت  بهرت  شکل 
شده است که هرکس حق زندگی و امنیت  رصاحت بیان به   ۳برش، ماده  شناسد. در اعالمیه جهانی حقوق می 

 ارد. شخصی د 

آمده است که زندگی موهبت الهی است و بر همه واجب است که از   2برش در ماده در اعالمیه اسالمی حقوق 
کس حق کشنت کسی دیگر را  د و هیچ کن این حق حامیت کند و در مقابل هرگونه تجاوز علیه آن ایستادگی  

 ندارد.  
 ها سانی ها و هم تفاوت 

داشته  گیری یکسان های قومی، تقریباً موضع درباره حقوق اقلیت  قوانین اساسی افغانستان از صد سال پیش 
مثالً  ها بوده است.  ها، براساس نیازمندی وجود دارد که اساس این تفاوت هایی  فقط در موارد جزئی تفاوت است.  

هم  حقی م عنوان  آزادی بیان و اطالعات به   و در دوره جدید حیث حقی مهم  زیست به محیط ها  در برخی دوره 
ها و  مردم مطرح شده است. اما در کل مسئله برابری حقوق اقوام در اقلیت با اقوام در اکرثیت، در همه دوره 

 گذاران کشور مهم و حیاتی بوده است. برای همه قانون 
هایی است. در برخی موارد در قوانین ملی  املللی دارای تفاوت ها در قوانین ملی و اسناد بین اما حقوق اقلیت 

بین و  ای  سئله بر م  بر  در اسناد  بیشرت شده است. مثاًل  مسئله املللی  تأکید  برای  ای دیگر  در قوانین داخلی 
جریمه متخلفان یا  در مورد  املللی  اسناد بین ده، اما  ش مشخص    یی ها عدالتی، مجازات و جریمه پیشگیری از بی 

 شان رصاحت ندارد.  مجازات 
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شدت توجه شده و حتی گفته شد که در رسود ملی نیز نام همه  اخلی به حق هویت و موجودیت، در قوانین د به  
های فرهنگی، زبان، لهجه، فرهنگ و  ، مواد آموزشی و برنامه ها  تهیه برنامه چنین در  اقوام باید درج باشد. هم 

برای کسانی که هویت، زبان یا ارزش قومی  در کود جزای کشور  های قومی رعایت شود. حتی  های اقلیت ارزش 
امللل  اما در اسناد بین شده است.    جریمه نقدی یا مجازات حبس تعیین کند،  توهین می کند یا به آن  را جعل می 

هویت فرهنگی و زبانی و عدم تبعیض در این موارد    به داشنت نشده و رصف    رصاحت و دقت بیان تا این اندازه به 
  اما در میثاق حقوق اجتامعی و اقتصادی یک نکته وجود دارد که در قوانین ملی کشور بیان  شده است.   اشاره 

د که متأسفانه در  شو شکل رسمی دارای هویت  عبارت است از اینکه طفل باید فوراً بعد از تولد به   که   نشده است 
 ست. ا مواجه    ی افغانستان با مشکالت زیاد 

اصل    بر شود؛ هردو  املللی دیده منی ن قوانین داخلی و اسناد بین در بخش حق کارکردن، تقریباً تفاوتی بی 
کرده است.    های کاری، حقوق مساوی و انتخاب شغل بدون تبعیض اشاره برابری در انکشاف و آموزش مهارت 

ه است.  شد   در نظر گرفته   مزد های با رخصتی و    امتیازات   ، ها ویژگی برای کارمندان زن  اما در قانون کار افغانستان  
های کارگری  ها و صنف تشکیل اتحادیه   بر املللی وجود دارد، تأکید  شغل و کار، ویژگی که در اسناد بین   مورد در  
 شده است.   منظور تأمین عدالت و برابری بیشرت است که در قوانین ملی کمرت به آن پرداخته به 

به   بیان   آزادی   دسرتسی مساویانه به   به   املللی در قوانین ملی و اسناد بین  شده    پرداخته شکل یکسان  تقریباً 
طور مساویانه، هم در قوانین ملی و هم در اسناد  است. حق دریافت، تنظیم و نرش اطالعات یا اشاعه آن به 

در قوانین کشور صورت گرفته که اگر  تری  های بیشرت و دقیقه یکسان آمده است. رصف برخی تعریف   املللی بین 
 شود. ز با دقت مطالعه شود، همین تأکیدات برداشت می املللی نی اسناد بین 

تقریباً   و  تأکید شده های قومی و نژادی اقلیت  وق حق دیگر  بر املللی و قوانین داخلی در اسناد بین  گونه همین 
شده    ین مع گران، مجازات مشخص  ند، جز در مواردی که در کود جزای کشور، برای متخلفان و تبعیض ا شبیه هم 

های  ویژگی   بر اما در قوانین ملی  است،  شده    معیارهای کالن جهانی اشاره   به املللی بیشرت  اسناد بین در    است. 
 های ساکن در کشور. فرد اقوام و ملیت منحرصبه 

 های دسرتسی به حقوق برابری چالش   - 2

 برند. در اینمی   عدالتی رنج شان، از تبعیض و بی های قومی و نژادی، در بسیاری از ابعاد زندگی متأسفانه قلیت 
 شود. عنوان منونه و شاهد، به چند مورد عینی و مشخص اشاره می به   مورد 

بندی  های قومی در بخش آموزش و تحصیالت از حقوق مساوی با دیگران برخوردار نیستند. مثاًل سهمیه اقلیت 
تفاوت  آموزشی،  کانکور،  امکانات  و  امتیاز  بر  های  مبنی  در  ادعاهای  تبعیض  استادان،  پذیرش  در  تبعیض 

ب  از سوی استادان، ساخت   دادن تحصیلی،    های ورس تخصیص  وساز مکاتب، معاش معلامن، استخدام  منره 
های قومی  اقلیت و پرورش های تبعیض در بخش آموزش  معلامن در مکاتب مربوط به یک قوم خاص، از منونه 

 است. 
گونه  آمیز مواجه بوده است. یا به ن نیز همواره با برخوردهای تبعیض شا های قومی به امنیت فردی دسرتسی اقلیت 

 کنند. های قومی سنگینی می برابرانه است و بیشرت بر دوش اقلیت تقسیم دردها نا توان گفت  دیگر می 
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کند.  های قومی نیز بیداد می تذکره تابعیت در بخش اقلیت   دریافت های  سازی زمینه تبعیض و کوتاهی در فراهم 
بسیار دشوار است. در مناطق محروم که  ند،  هست   ها که در مناطق دوردست بیشرت این اقلیت   برای رفنت تذکره  گ 

اقلیت  بدون سنت  های قومی زندگی می بیشرت  نداشته و  افرادی هستند که در طول عمرشان تذکره  کنند، 
 اند. تابعیت زندگی کرده 

نابسامانی چالش  و  محر ها  سبب  نیز  انتخاباتی  اقلیت وم های  کم شدن  و  آرای ها  تعیین  اثرشدن  در  شان 
و ش شان  رسنوشت  مشکالت  با  انتخابات  برگزاری  جمهوری،  ریاست  یا  پارملانی  انتخابات  در  چه  است.  ده 

ی  فن د. حتی در مناطق مشخص کمبود مواد حساس انتخاباتی و مشکالت  شو های گسرتده مواجه می چالش 
شوند که پول و  ند. کسانی در انتخابات برنده می شو دادن محروم می ی أ از ر های قومی ید و اقلیت آ به وجود می 

 واسطه داشته باشند. 

اقلیت ی چن هم  انتحار    اعرتاض و شکایت   به ها  ن حقوق شهروندان و  انفجار و  با رسکوب، تهدیدهای امنیتی، 
با ش رسکوب   مساملت   د.  تظاهرات  و  اعرتاضات  که  برا وجودی  شهروندان  حقوق  از  دادخواهی آمیز  و  ی  ها 

را از    ها ، آن مردم شدن  خون کشیده و آمیز و به خاک نشدن امنیت تظاهرات مساملت هاست، اما تأمین طلبی حق 
سبب شد    جنبش روشنایی در دهمزنگ   تظاهرات   در طور منونه انفجار خونین  . به کرده است این حق نیز محروم  

 د. از مردم گرفته شو   خواهی تظاهرات و حق   انگیزه که  

استخدام بازی واسطه  در  تبعیض  ادارات،  در  تبعیض  کاریابی،  سخت  شایط  وضع  اداری،  فساد    تصفیه   و   ، 
ادارات اقلیت  از  اقلیت شدن  ضایع   سبب   ها  برابری  قومی  حق  اشتغال    به های  و  شدن  محروم و  کار 

 است. شده  های کاری  در برخورداری از فرصت   شان از حقوق برابر کردگان تحصیل 

 گیری نتیجه 

تبعیض   -۱ عدم  و  برابری  حقوق اصل  مهم  اصول  اقلیت از  که  است  آن  برشی  به  بیشرت  قومی  های 
بین ا نیازمند  اسناد  و  ملی  قوانین  براساس  اقلیت ند.  متامی  املللی،  از  باید  نژادی،  و  قومی  های 
شدن تبعیض، ممنوع قلمداد  داشته اقوام برخوردار باشند و هرگونه روا   دیگر شکل برابر با  ها به فرصت 

شده است. رعایت حق برابری اقوام در مسائل سیاسی، مدنی، اقتصادی، ملکیت، تابعیت و دیگر  
 ست. ا و دولت نیز مکلف و موظف به اجرای آن در کشور  انسانیت  مسائل، به معنای گرامیداشت  

ها، کمبود امکانات و  بندی های آموزشی و تحصیلی درنتیجه سهمیه ها از فرصت اقلیت شدن محروم  -2
روا محرومیت  اقلیت داشته ها،  علیه  تبعیض  و شدن  کارمندان  استخدام  و  ادارات  در  قومی  ...  های 

 املللی است. خالف قوانین ملی و اسناد بین 

و زمینه را برای   ها را تأمین ق متام اقلیت دولت مطابق دستور دین اسالم و منشور ملل متحد باید حقو  -۳
حضور   بدون  دولت  کند.  فراهم  آنان  آموزشی  و  اجتامعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  رشد 

های  های اخیر، تالش وجودی که در سال   با   . مفهوم خواهد بود بی   ، های کشور شایستگان اقلیت 
ترین دلهره  نوزم تبعیض نژادی بزرگ ، اما ه است   زیادی برای محو این رسطان اجتامعی صورت گرفته 

 زارد. آ های بیدار را می ست و وجدان کردگان کشور ما جوانان، نخبگان و تحصیل 
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املللی در زمینه تعریف  ها و نقاط مشرتک بین قوانین ملی و اسناد بین با توجه به موجودیت تفاوت  -4
برش و افزایش  بهبود حقوق   داری، های قومی، رعایت و تطبیق آن، به بهبود حکومت و حقوق اقلیت 

های  پیشنهاد کند. در این مورد برای تطبیق بیشرت این حقوق،  شدت کمک می ها به مندی رضایت 
 شود. زیر داده می 

 : پیشنهاد 
بودن حقوق اقوام  یکسان   و املللی همیشه بر اصل برابری  ها و اسناد بین های تحقیق، در اعالمیه با توجه به یافته 

های  ها و نقض حقوق اقلیت توجهی و رعایت شود. با توجه به بی باید در افغانستان عملی    و   تأکید شده است 
ها تن دهد و حقوق  دولت فشار بیاورد تا به تطبیق عدالت در همه عرصه   ر املللی ب قومی و نژادی، جامعه بین 

 ها را مانند دیگران در نظر بگیرند. اقلیت 

، سبب  ی رفاه   امکانات   و   های کاری، حقوقی فرصت   به همه اقوام  تأمین عدالت و برابری و دسرتسی یکسان  
های نظام در جامعه  شدن پایه برشی و محکم م و ناامنی، بهبود حقوق ی افزایش رضایت مردم از دولت، کاهش جرا 

شان توجه کرد تا از شهروند منفعل به  که زمان حذف یک قوم گذشته، باید به بهبود وضعیت آنجایی   د. از شو می 
 د. شو ل  بد وند فعال  شهر 
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 د لږکيو د مفهوم ارزونه 
 او په بني املليل اسنادو او هوکړو کې يې د تحول سي 

 .     ګل حسامي قضاوتپوه حرضت   
 : لنډيز 

څېړنې ښيي چې شاوخوا يو ميليارد انسانان په ټوله نړۍ کې په لږکيو پورې اړه لري. اسناد څرګندوي چې ډېری  
 اکرثاً د تبعيض او محروميت رسه الس او ګريوان دي او د تاوتريخوايل او شخړو قرباين کيږي.   لږکي 

  د د مل، قومي، مذهبي او ژبنيو ډلو د مرشوع هيلو د تررسه کولو لپاره روښانه او مشخصه لېوالتيا نه يوازې  
تيا د وسيلې په توګه راڅرګنده شوې  مالتړ او يو خيل کولو لپاره، بلکې د ټولنو د ټيکاو د پياوړ   د فرهنګي تنوع  

حقوقو رسيدنې ته د خپلو برشي حقونو د کار په رس  د ملګرو ملتونو سازمان د خپل فعاليت له پيله دلږکيو  ده. 
کې ځای ورکړ. د لږکيو غړيو له برشي حقونو څخه مالتړ، په ځانګړې توګه د مدين او سيايس حقونو بي امللل  

دا  چې  ، همدارنګه د ګډون )مشارکت( او نه تبعيض په اصولو کې تضمي شوی دی  او  ، ميثاق په اووه ويشتمه 
 د ملګرو ملتونو سازمان د برشي حقونو د ټولو قوانينو بنسټ دی. اصول  

ميالدي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي غونډې په وسيله د مل يا قومي، مذهبي او ژبنيو    ۱۹۹2په  
د حقونو د اعالميې تصويب د ملګرو ملتونو سازمان د برش حقونو د کار پروګرام   لږکيو پورې د اړيکمنو اشخاصو 

ميالدي کال د برش حقونو کميسيون د لږکيو په باره کې د کاري ډلې رامنځته    ۱۹۹5ته نوی قوت و باښه. د  
استازي  کول د خپل کميسيون په وسيله تصويب کړل، چې په دې تړاو يو منحرص په فرد بنسټ دی، چې د لږکيو  

دا کاري ډله کوښښ کوي چې د کږکيو ټولنو په اختيار کې وي تر څو هغوی و کوالی يش    ورته الرسسی لري. 
او حتی د خپل موقعيت د ښه    ، خپل نظر د ملګرو ملتونو په سازمان کې بيان او خپل تشويشونه څرګند کړي 

زو لپاره حل الرې وړاندې کړي او د لږکيو د  کولو لپاره وړانديزونه وکړي. دا کاري ډله دنده لري د لږکيو د ستون 
 ښه وايل او مالتړ لپاره عمل تدبريونه توصيه کړي.   ، حقونو د رواجلو )دودولو( 

لکه څرنګه چې د څيړنې له رسليک څخه بريښي اصل موخه يې په بي امللل اسنادو او معاهداتو کې د لږکيو  
 د حقوقو ارزونه او د تحول څيړل دي. 

 لږکي، د لږکيو حقوق، په بي امللل اسنادو کې د لږکيو حقونه   کليدي ټکي: 
 

  

 

    قضايي مدقق   د سرتې محکمې    او ،  ليکوال، څېړونکی او قضاوت پوه 
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 (: Minority  – لږکي )اقليت  
په اصطالح کې هغه جمعيت يا ډلې ته وايي چې د يو ځانګړي توکم )نژاد( يا مذهب يا آدابو او  رسمونو درلودونکي  

ذهب يا هغو آدابو او رسومو  وي او په يو داسې هيواد کې ژوند وکړي چې د هغې هيواد ډېری خلک د هغه م 
 درلودونکي نه وي. 

يا د يوې ټولنې يوه ډله خلک، چې له ځينو جهتونو لکه دين، فرهنګ، نژاد او سيايس ليدتوګې له مخې له ډېری  
يا د يوه هيواد او يا يو ښار د افرادو يوه ډله   لري.  نفوس خلکو رسه توپري لري او د اکرثيت )ډيرکيو( په نسبت لږ 

 او مذهب يا نژاد له امله له اکرثيت رسه توپري ولري.   چې د دين 
يا په بل عبارت، لږکي، له هغې ډلې څخه عبارت دي چې په واکمنۍ کې ګډون نه لري او د شمېر له مخې د  

د تابعيت له درلودلو رسه رسه د هيواد له نور نفوس    هيواد له نورو نفوسو څخه لږ وي او افراد يې په عي حال کې 
خپل فرهنګ او ځانګړتياوو د خونديتابه په لوري  د  او    ،  لرونکې قومي، ژبنۍ او مذهبي ځانګړتياوې لري رسه توپري 

او موخه يې د هيواد د ډيرکيو )اکرثيت( خلکو   ، کې د ګټو او پيوستون )يووايل( د يو ډول حس درلودونکي دي 
 . ته رسېدل دي   رسه حقيقي او حقوقي مساوات او برابرۍ 

 (: Minority Rightsد لږکيو حقوق ) 
ي، مليتي، مذهبي او ژبنيو لږکيو له ډلو څخه د  قوم داسې يوه اصطالح ده چې عموماً برشي حقونه د نژادي،  

 مالتړ لپاره ټاکي. 
رکيو رسه يوشان حقوق ولري  ې له دې اصل رسه سم په يوې ټولنې کې استوګن لږکي بايد له نورو سرتو ډلو يا له ډ 

تبعيض رسه مخامخ نه وي. دا په دې معنا ده چې بايد لږکي، فرهنګي حقوق، ټولنيز او  او له هيڅ ډول ټولنيز 
مدين حقوق په بشپړه توګه له نورو استوګنو رسه، چې د ټولنې په اکرثيت پورې اړه  - اقتصادي حقوق، سيايس 

 لري، ولري. 
 بڼه برشپوهان هغه ډله چې  د اقليت )لږکي( د تعريف او پېژندنې په برخه کې بېالبېلې نظريې شته، خو په کل 

 په حاکميت کې فعال ګډون نه لري او د شمېر له مخې د هيواد له نور نفوس څخه لږ وي، اقليت بويل. 
 لږکي په بني املليل حقوقو کې: 

د لږکي )اقليت( کلمه د تعريف لپاره د جامع او بشپړ تعريف د وړاندې کولو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان هلې  
وسه کوم ځای ته نه دي رسېدلې، خو يو خورا غوره تعريف چې په دې هکله شته او په حقوقي ادبياتو  ځلې تر ا 

کې پرې استناد کيږي، هغه تعريف دی چې د ښاغل فرانچسکو کارلوت، د ملګرو ملتونو سازمان د لږکيو څخه  
 شو.   ې ميالدي کال کې وړاند   ۱۹7۱د مالتړ او د تبعيض د مخنيوي د فرعي کمېټې د ځانګړي رپورټر له خوا په  

لږکي هغه ډله   ؛ نوموړی وايي: د مدين او سيايس حقونو بي امللل ميثاق او د دووه ويشتمې مادې پر بنسټ 
واد کې د سيايس واک درلودونکې نه ده،  ي ده چې د شمېر له مخې د يو هيواد له نور نفوس څخه لږه ده، په ه 

اع ګڼل کيږي، د نژادي، ژبنيو او مذهبي ځانګړتياوو درلودونکي  او غړي يې په عي حال کې چې د هيواد اتب 
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د خپل فرهنګ، دودونو،    ، چې او د يو ډول انسجام لرونکي دي   ، چې د هيواد له نورو وګړيو څخه توپري لري   ، دي 
 لور مخ پر وړاندې درومي.   ر مذهب يا ژبې د ساتنې او خونديتابه پ 

 هم معيارونه عبارت دي له:  د دې تعريف پر بنسټ د لږکي ټاکونکي خورا م 
 د کميت معيار يعنې د شمېر له مخې د نور جمعيت په نسبت په اقليت کې دي.   - ۱
 . پر ټولنه نه حاکميت او له سيايس واک څخه لرې والی   - 2
 د خپلو خاصو ځانګړتياوو په ساتنه کې د اقليت عمومي هيله.   - ۳

 رسيزه: 
ځورونو او کړاوونو څخه ډکې دي چې د اقليتونو په هکله تر رسه شوي دي.  د تاريخ پاڼې له هغو ظلمونو، ربړونو،  

رد  ا دا که قومي، نژادي، ژبني لږکي ؤ او که مذهبي لږکي. که چېرې تاريخ ته مراجعه وکړو کوالی شو ډېر لږ مو 
کړي    چال چلند کړی وي او د هغوی حقونه يې مراعات   ۍ و مومو چې د اکرثيت حکومت له اقليت رسه په مهربان 

 وي. 
په نننۍ نړۍ کې د نژادي، ژبنيو او مذهبي لږکيو شتون يو انکار نه منونکی واقعيت دی. د نړۍ تاريخ تل د  
قومي، نژادي او ديني پولو او د هغوی تر منځ د پای ته نه رسيدونکو کړکيچونو او کشالو شاهد دی. په داسې  

يو حقوقو ته د رسيدو لپار مبارزه کوي، په يوه ټولنه  حال کې چې لږکۍ ډلې په پرله پسې توګه خپلو له السه تلل 
کې واکمنه ډلګۍ، متعصبانه کوښښ کوي د ممکنه تبعيض د ډولونو په کارولو رسه له بېالبېلو الرو او امکاناتو،  

 مخنيوی وکړي.   څخه فرصتونو او ټولنيزو شتمنيو څخه په ګټنه د لږکيو ډلو له مساوي او آزاد برخمنتوب  
نسل وژنه    ، ، جال کول، شړل )اخراج(، د لږکيو له منځه وړل کول شويو تعيضونو په    بنسټي يضونو او  د قانوين تبع 

په تر ستم الندې لږکيو باندې تررسه کړي او تررسه    و هغه اقدامات دي چې د برشي ټولنو واکمن ډېرکي ټول    او ... 
 کوي يې. 

په لومړيو کې تر وروستيو پيړيو پورې او بيا په  د ميالد    مخينه په دې څېړنه کې لومړی د لږکيو د وضعيت تاريخي  
 بي امللل اسنادو کې د لږکيو د حقوقو تحول ته کتنه کيږي. 

 لومړی پراګراف: د ميالدي پيړيو په پوړيو کې د لږکيو وضعيت 
  ايران او روم دوه امپراتورۍ د متشکل حکومت درلودونکي   لرغوين   دې ته په پام چې د دې پېړيو په لومړيو کې د 

او له ټولنيزو بېالبېلو نهادونو )بنسټونو( څخه برخمنې وې او په هغه وخت کې متمدنې ټولنې ګڼل کېدې، په  
 لومړنيو پېړيو کې د لږکيو د وضعيت څيړل دې دوو ټولنو ته ځانګړي کوو. 

 لږکي په ساساين ټولنه کې:   - 1
د د اتباعو د عقايدو درناوی يې کاوه، د  که څه هم کوروش، د لرغوين ايران تر ټولو مشهور پاچا و، د خپل هيوا 

عقيدې او عبادت په آزادۍ يې باور درلود، د ښارونو له لوټ او چور کولو او د معابدو له ړنګولو څخه يې ځان  
ژغوره، د مغلوبو ملتونو مقدساتو ته يې درناوی کاوه او د بودتونونو د ملانځ ځايونو، او معابدو د ساتنې لپاره يې له  
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 مرسته کوله، خو په ساساين ټولنه کې د رسمي مذهب، يعنې زردشت د دين، تر څنګ، نورو مذهبونو  ځانه مايل 
 هومره ځای ځایگی نه درلود. 

  276څخه تر    ۱26زردشتي موبدانو )روحانيونو( له مل دين څخه ارتداد يوه سرته ګناه ګڼله. کله چې ماين )له  
مسيح په کتار کې د څښنت څلورم استازی دی او پر تجرد    ميالدي پورې( ادعا وکړه چې د بودا، زردشت او 

تعصب  – )مجردتوب   مل  د  يوه  نو  کړ،  اعالم  يې  دين  والړ  )تورع(  پرهيزګارۍ  او  غوښتنه  سوله  لونډتوب(، 
له  د واکمنۍ درلودونکي مغان )زردشتي روحاين( نوموړی مصلوب او په دار کړ او مانويت مجبور شو خپل بری 

هوديت او مسيحيت په نسبت تسامح ي له دې رسه رسه، موبدانو او ساساين پاچاهانو عموماً د پولو اخوا وپلټي. 
)په مهربانۍ رسه چال چلند( کاوه. يو زيات شمېر يهودانو د امپراتورۍ لويديځو ايالتونو ته پناه يوړه.کوم مهال  

دي  دا  و،  موندلی  استقرار  کې  ايران  په  ورسېدل، مسيحيت  ته  ساسانيان قدرت  د  چې  پورې چې  هغو  تر  ن 
غمل کېده، خو له هغه وروسته چې  ز ساسانيانو د امپراتورۍ د غليامنو يعنې يونان او روم رسمي دين شوی نه و،  

مسيحي روحانيونو د دويم شاپور پر وړاندې د بيزانس )د شقي روم امپراتوري( له خاورې څخه په دفاع کې فعال  
صيبي )پو تورکيه کې يو ښار  ن ميالدي کال کې د هغوی د فعاليت بېلګه په    ۳۳8رول پر غاړه واخيست، چې په  

دی( کې وه او د ساساين امپراتورۍ مسيحيانو خپله طبيعي هيله د بيزانس بري ته څرګنده کړه، نو د مسيح  
ې  ميالدي کال کې د خپلې امپراتورۍ د مسيحيانو د عام وژن  ۳4۱شاپور په   دين تر تعقيب الندې و نيول شو. 

د ډېرو مسيحي کليو اوسيدونکي    اوه، او راهبانو پورې محد   کشيشانو   په چې دا فرمان يې    تر هغې فرمان ورکړ او  
ميالدي پورې( يې ادامه   ۳7۹وژل شوي ؤ، د دې ځورونې او اذيت په ترڅ کې چې د شاپور د مړينې تر مهاله ) 

ميالدي( مسيحيانو ته    420  –   ۳۹۹اچا( ) وموندله، شپاړس زره مسيحيان ووژل شول. لومړي يزدګرد )ساساين پ 
  422مذهبي آزادي بېرته ور وګرځوله او له هغوی رسه يې مرسته وکړه چې خپلې کليساوې له رسه ورغوي. په  

ميالدي کال کې د ساساين اسقفانو يوې شورا د ساساين مسيحيانو کليسا د يونان او روم له مسيحيت څخه  
 خپلواکه کړه. 

 راتورۍ کې: لږي د روم په امپ   - 2
ې د مسيحيت دين د روم دولت له خوا په رسميت نه و پيژندل شوی تل د يهودانو تر  چ مسيحيان تر هغه مهاله 

ميالدي    ۳۱۱شکنجې او ځورونې الندې ؤ. يوازې د څلورمې پېړۍ په سباوون کې د هغه فرمان له مخې چې په  
ترالسه کړه، د يهودانو له براال شکنجې    ي وندې آزاد کال کې د روم د امپراتورۍ له خوا صادر شو، مسيحيانو لږه غ 

او تعصب څخه يې خالصون وموند. په يوه جګړه کې چې د ايران او روم د دولتونو تر منځ نښتې وه، يهوديانو له  
 ايرانيانو څخه اتيا زره مسيحي اسريان و پريودل او د کينې او غچ له مخې يې له تېغه تېر کړل. 

( ميالدي د امپراتورۍ په عرص کې د قدس په ښار کې د يهوديانو له اړودوړ وروسته،  ۳7-68)   Neronد د نريون  
قتل شول، د يهوديانو معابد ړنګ او د    دا ښار د امپراتور په فرمان محارصه شو او د قدس د ښار يهودان عامال 

 دوی کاهنان او مذهبي مرشان په بوږنوونکي وضعيت رسه ووژل شول. 
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 منځنيو پيړیو کې:   د لږکيو وضعيت په   - 3
منځنۍ پېړۍ د »مذهبي نه زغم« د اوج دوران دی. په دې پيړيو کې مذهبي لږکيو خشحاله وخت نه درلود او  

او ويجاړوونکې جګړې په دې پيړيو کې   ې له ځورونې او حتی قتل او وژنې څخه په امان کې نه ؤ. صليبي پراخ 
مذهبي بڼه لري او د دې جګړې دواړه خواوې اروپايي  پيښيږي. د دې جګړو مهمه ځانګړنه دا ده چې ديني او 

رصف وروسته، په بل دين  ت مسيحيان او مسلامنان دي او دا فاتح ځواکونه دي چې د ښارونو او کليو او بانډو له 
 معتقدو مغلوبو خلکو برخليک ټاکي. د  او آين  

 د لږکيو وضعيت په وروستيو پېړيو کې:   - 4
چې د يو هيواد ټول رعيت بايد په    عقيده دا وه لسمه پېړۍ کې په عومي توګه    په اروپا کې په شپاړسمه او اووه 

ټولو اسايس مسايلو کې يو له بل رسه همفکره وي او په ځانګړې توګه په مذهبي مسايلو کې بايد د خپل پاچا له  
جباري  مذهب څخه پريوي وکړي. له دې کبله، په هر هيواد کې يو مذهب شتون درلود چې هغه هم رسمي او ا 

 و او خلکو حق نه درلود د هغه له قواعدو رسغړاوی وکړي... 
د اووه لسمې پېړۍ د يوه پروتستان په قول، په هغه دوران کې دا فکر و چې: »مذهبي اختالف د هيواد د جال  

 کېدو موجب دی.« په پايله کې د دولت او مذهب تر منځ بشپړ يووايل شتون درلود. 
ال څخه ګ مله په شپاړسمه ميالدي پېړۍ کې په زرګونو يهوديان له اسپانيې او پرت د همدې ليدتوګې د رواج له ا 

کړه. همدارنګه په اسپانيې کې د يهودو  ر حکومت هغوی ته پناه و   خالفت در په در شول او د عثامين    ، وشړل شول 
نعه او هغوی  دين غري قانوين وګڼل شو او مسيحي حکومت يهوديان د خپلو مذهبي مراسمو له تررسه کولو څخه م 

 يې د نرصانيت دين منلو ته اړيستل. 
په اووه لسمه پېړۍ کې، په اروپا کې د عقايدو د پلټنې محکمو رواج وموند، دا محکمې د کليسا له خوا او د  

 رامنځته شوې وې. لپاره  کليسا د هر مخالف فکر د له منځه وړلو او د ځورولو، شکنجې او ربړولو  
( پر دې وضعيت سخته حمله وکړه او د مذهبي زغم  ۱778- ۱6۹4په تېره بيا ولرت )   د اتلسمې پېړۍ فيلسوفانو او 

 د ترويج لپاره يې هلې ځلې وکړې. 
د اتلسمې پېړۍ له پيله، د نومړو فيلسوفانو تر اغېر الندې ټولو پاچاهانو چې د »منور استبداد« حکومت يې  

ې د مذهبي اغامض الره نيوله. په انګلستان کې  لکه دويم فريدريک او دويم ژوزف په خپلو هيوادونو ک   ، درلود 
ميالدي کال له انقالب وروسته د پروتستان مذهب ټولې څانګې آزادې شوې وې، د کاتوليکانو په    ۱677چې د  

 است پيل شو. ي نسبت هم د تسامح س 
او د فرانسې د »د فرانسې د اتباعو او د برش د حقوقو اعالميه« چې د فرانسې د سرت انقالب تر ټولو سرته مثره 

د دې اعالميې په لسمه    ، اسايس قوانينو مبنا او د نورو ډېرو هيوادونو د اسايس قوانينو د ليکونکو د الهام منشا وه 
: »نه ښايي چې چا ته د هغه د هغه د عقايدو له مخې، حتی د مذهبي عقايدو له  ې وه چې ماده کې ترصيح شو 

عقيدو څرګندول، عمومي نظم چې قانون ټاکلی دی، ګډوډ    تر هغه وخته چې د هغو   ستونزې جوړې يش،   کبله 
 نه کړي.« 
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  ټينګه کړ چې مذهبي آزادي  ه  ميالدي کال پورې د فرانسې قانون جوړوونکو جرات و ن   ۱7۹۱په دې حال رسه تر  
کړي. له هغې نېټې وروسته د يوه مذهب د سياست پر ضد غورځنګ ورځ تر بلې پراختيا و موندله او په اروپايي  

 ادونو کې د عقيدې آزادي او د مذهب آزادي پراخه شوه. هيو 
 ويم پراګراف: د لږکيو حقوق په نړيوالو اسنادو کېد 

په   لږکي اوسيږي چې په ځينو مواردو کې  يا ژبني  او  نژادي، مذهبي، قومي  نن ورځ په ډېری هيوادونو کې 
معمواًل حکومت په الس کې لري، راځي. له هغه ځايه چې    چې   ، سيايس ملحوظاتو د اکرثيت تر فشار الندې 

  ، لږکي تل د ډېرکيو په مقابل کې زيان منونکي دي او د يرغل، ظلمونو، تېريو او حق تلفيو په معرض کې قرار لري 
)جامعه  د نړيوالې ټولنې يو له سرتو رسالتونو څخه دې مسالې ته الزمه پاملرنه وه او نوموړو ټولنو د ملتونو له ټولنې  

ملل( څخه نيولې تر د ملګرو ملتونو سازمان پورې د لږکيو حقونو د لوړاوي )اعتال( په هکله هلې ځلې او اقدامات  
 کړي دي. 

د مخنيوي او له لږکيو څخه د مالتړ په موخه په    و پورته کولو ګټ   و بي امللل حقوقو د اکرثيت د احتاميل ناوړ 
 ډګرونو )زمينو( کې ځينې مقررات وضعه کړي دي. حقوقي، سيايس، ټولنيزو او فرهنګي  

نړيوالو ژمنليکونو  د  او  هڅې  لومړنۍ  د  په دې برخه کې په پيل کې د لږکيو پر خالف د تبعيض د مخنيوي په هکله  
په لنډيز رسه يادونه کوو او همدارنګه د ملتونو ټولنې )جامعه ملل( اقدامات   په هکله مالتړ د  يې په چوکاټ کې 

 نړيوال بنسټ په توګه تر څېړنې الندې و نيسو او بيا به په دې تړاو د ملګرو ملتونو د هلو ځلو په څيړلو  به د لومړين 
 الس پورې کړو. 

 هڅې ميالدي پورې لومړنۍ    1939  –   1919الف: د ملتونو تر ټولنې )جامعه ملل(  
 کونه منعقد شوي دي: له لږکيو څخه د مالتړ او د نژادي او مذهبي تبعيض د مخنيوي لپاره الندې ژمنلي 

 . ميالدي کال کې د وستفايل ژمنليک   ۱648په    - ۱
 ميالدي کال کې د ويانا ژمنليک، چې په رصاحت رسه مذهبي آزادۍ ته اشاره لري.   ۱8۱5په    - 2
 ميالدي کال کې د پاريس ژمنليک چې په زغرده نژادي او مذهبي تبعيض منعه کوي.   ۱856په    - ۳
رلي ژمنليک چې له نژادي، مذهبي او ژبني تبعيض پرته ټول حقوق او فردي  ميالدي کال کې د ب   ۱878په    - 4

 آزادۍ تضمينوي. 
له لومړۍ نړيوالې جګړې او د اروپا د سيايس څېرې له بدلون وروسته د ځينو هيوادونو په رسحدونو کې عمده  

چاره د نورو ملتونو د    څرګند شول. دا   را   نقشې تغريات رامنځته شول او په پايله کې نوي هيوادونه د نړۍ پر  
چې په دې هيوادونو کې يې د لږکيو مېشتېدل له ځان رسه    ، نژادي، مذهبي او يا ژبني اختالط باعث شوه 

درلودل. د روسيې، اتريش، مجارستان او عثامين امپراتوريو د تس نس کېدو په اثر د لږکيو مسالې نوي او په  
چې د لږکيو غوښتنو چې د سيايس پولو آخوا خواره واره او    عي حال کې خورا پراخ ابعاد ځاته ونيول. څرنګه 

ښ رسه مخامخ کاوه، د هغوی نړيوال اهميت را څرګند  ا د نړيوالې ټولنې سوله او ثبات يې له ګو   او   ؤ، تيت او پرک  
 شو. له هغې وروسته، بي امللل حقوقو نور نه شول کوالی د دې مسالې په نسبت بې تفاوته پاتې يش. 
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( له تشکيل وروسته، دې ټولنې د نورو اقداماتو تر څنګ  League of Nationsنو ټولنې د جامعه ملل ) نو د ملتو 
لږکيو پورې د    په له لږکيو څخه په مالتړ هم الس پورې کړ. د دې مالتړ پايله، د خپل متبوع هيواد پر خالف  

 اړيکمنو افرادو له خوا يو بي امللل سازمان ته د شکايت حق ورکول ؤ. 
د ملتونو ټولنې د ميثاق په دوميه مسوده کې دا رنګه راغل: »د ملتونو ټولنه له ټولو نويو هيوادونو څخه غواړي  
چې د رسيزې په توګه د خپلواکي او خودمختارۍ د پېژندنې لپاره لکه څرنګه چې د خپل قومي اکرثيت په مورد 

لپاره خپل ځان په يو خيل چال چلند او    کې عمل کوي، د خپلې قضايي حوزې د ټولو مل او نژادي لږکيو 
 حقوقي او قضايي امنيت تامي ملزم وبويل. 

په همدې ترتيب د ميثاق په درېيمه مسوده کې له دې مطلب وروسته زياته شوې وه چې: »له هغه ځايه چې  
د ژمنليک   دي،  رسچينې بو د زياتېدو او ژبغړانده کېدو اسايس مل ځورول او ربړول او مذهبي نه زغم د جګړو د 

مذهبونو د آزادانه عمل    د چې    ځان وژغوري،   ټولې خواوې هوکړه کوي چې د هر ډول قانون له تصويب څخه 
 کولو مانع يش يا په دې کار کې مداخله وکړي.« 

د ملتونو ټولنه د لږکيو لپاره په ځينو حقوقو او امتيازاتو قايله وه، خو په مقابل کې يې هم ځينې دندې د هغوی  
اچولې، د بېلګې په توګه لږکي يې موظف ګڼل چې خپل متبوع هيواد ته خپله وفاداري څرګنده کړي او  پر غاړه  

 له هغه رسه صميامنه همکاري ولري. 
)د   ه آيي نام  يوه د ملتونو په ټولنه کې له لږکيو لکه کارګرانو څخه د مالتړ طريقه او ميتود د يو بي امللل څار 

کې لږکيو کوالی شول د خپل وضعيت په تړاو له خپل متبوع هيواد څخه نيغ په  چې په هغې    وه مقرراتو ټولګه(  
نېغه د ملتونو ټولنې ته چې په څارنې ګامرل شوې وه، شکايت وکړي. دا موضوع په شورا کې مطرح کېدله او که  

ديوان ته    نفعه هيواد تر منځ د نظر اختالف رامنځته کېده، مساله د نړيوال عدالت داميي چېرې د شورا او ذی 
 ارجاع کېدله. په دې هکله د ديوان رايه، قطعي او د اجراء وړ وه. 

 ب: د ملګرو ملتونو سازمان او د لږکيو حقوق 
حقوقو مالتړ ته پاملرنه کړې ده. که د ملګرو ملتونو    د   د ملګرو ملتونو سازمان د ملتونو له ټولنې څخه زيات د لږکيو 

 نورو تړونونو او مقرراتو کې و له هغو څخه يې يادونه کړې ده.   په اړوند    په منشور کې و او که د برش حقونو پورې 
رنګه رصاحت لري: »هر څوک حق لري د فکر، وجدان او    د برش د حقونو د نړيوالې اعالميې اتلسمه ماده دا 

 مذهب له آزادۍ ګټه واخل...« په دې تړاو لومړين ګامونه دي. 
ونو د لوړتيا )اعتال( په هکله د ملګرو ملتونو سازمان هلو ځلو ته نغوته  د څېړنې په دې برخه کې به د لږکيو د حق 

 وکړو. 
په يوه کل ډلبندۍ کې ملګرو ملتونو د خپل تشکيل څخه د پنځه اويا کلونو په ترڅ کې د لږکيو په تړاو په الندې  

 دوو ډګرونو کې خپل فعاليتونه متمرکز کړي دي. 
 د لږکيو پر خالف د تبعيض منعه کول.   - ۱
 . د لږکيو مالتړ   - 2



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 
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 د لږکيو پر خالف د تبعيض منعه کول   - 1

ميالدي کال او د دوميې نړيوالې خونړۍ جګړې په پای کې له خپل تشکيل   ۱۹45د ملګرو ملتونو سازمان په 
وروسته د خپل منشور په رسيزه کې يو له خپلو اهدافو »د برش په بنسټي حقونو او د انساين شخصيت په حيثيت  

او د ملګرو ملتونو منشور د لومړۍ مادې په درېيم بند او د پنځه پنځوسمې مادې د   ، اميان« اعالم کړ  او ارزښت 
)ج( په بند کې د برش حقونه د ټولو نژادي، جنس، ژبني او مذهبي لږکيو لپاره معترب ګڼي او د پنځه پنځوسمې  

تبعيض پرته د ټولو لپاره د برشي    مادې د )ج( په بند کې راغل دي چې د نژاد، جنس، ژبې او يا مذهب له 
 حقونو او بنسټي آزاديو نړيوال او اغېزناک درناوی. 

او همدارنګه د برش د حقونو په نړيواله اعالميه کې چې له منشور وروسته د برش حقونو له خورا مهمو سندونو  
ي حقونو څخه يو څخه ګڼل کيږي په هغې کې ځينې بنسټي حقونه او آزادۍ بيان شوي دي او د برش له بنسټ 

هم د »برابرۍ« او »د تبعيض د منعې« اصل دی، لکه څرنګه چې د برش د حقونو نړيوالې اعالميې دوميه او اوومه 
 ماده پرې ټينګار لري. 

په دې دوو سندونو کې رسه له دې چې په مشخصه توګه د لږکيو په باره کې خربې نه دي شوي خو د لږکيو  
 .حقونه هم رانغاړي 

قرشونو چې تل يې د تبعيض او نا برابرۍ په معرض کې قرار درلودلی دی، په بېالبېلو ټولنو کې لږکي    و يو له هغ 
له دې امله د ملګرو ملتونو سازمان د خپلو فعاليتونو يوه برخه د برش د حقونو په ډګر کې دې موضوع ته    دي. 

 نګړې کړه. ا ځ 
لږکيو پر خالف له تبعيض څخه د مخنيوي او له هغوی  ميالدي کال کې »د    ۱۹46د برش د حقونو کميسيون په  

 ځينې د مالتړ فرعي کميسيون« رامنځته کړ تر څو څېړنې تررسه کړي او په دې تړاو توصيې وړاندې کړي. 
ميالدي کال راهيسې د ژوندانه په بېالبېلو برخو کې د تبعيض د بنسټي اړخونو په څېړنه    ۱۹52کميسيون له  
کې تبعيض، د حقونو او مذهبي رويو    کارموندنه وونه او روزنه کې تبعيض، په استخدام او  لکه په ښ   ، الس پورې کړ 

واده پرته جنس اړيکو نه  له  خالف تبعيض چې  اشخاصو پر  و په تړاو او د اسايس حقونو په هکله تبعيض، د هغ 
ګي ډګرونو کې نژادي  نړۍ ته راغل دي، د عدالت په اجرا کې تبعيض او په سيايس، اقتصادي، ټولنيزو او فرهن 

 تبعيضونه. 
ميالدي کال کې د ښوونې او روزنې په چاره کې د تبعيض په مطالعې الس پورې کړ.    ۱۹52فرعي کميسيون په  

ميالدي کال کې پای ته ورسيده د ملګرو ملتونو روزنيز، علمي او فرهنګي    ۱۹56له دې مطالعې وروسته چې په  
ميالدي کال د    ۱۹60خپله يوولسمه غونډه کې چې عمومي کنفرانس يې د    ( په UNEsco- سازمان )يونسکو 

نوامرب له څوارلسمې د ډسمرب تر پنځلمسې نېټې پورې په پاريس کې جوړ شو، يو ميثاق )کنوانسيون( او د  
 . تصويب کړه ښوونې او روزنې په چاره کې د تبعيض پر خالف يوه توصيه  
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نځمې مادې د )ج( په پاراګراف کې متعاقدو دولتونو  ي . د دې ميثاق د پ لري   ې ( ماد ۱۹ياد ميثاق يوه رسيزه او ) 
ده د مل اقليتونو افرادو ته د هغوی د ځانګړيو ښوونيزو او روزنيزو فعاليتونو د درلودلو حق،   ه منلې ده چې الزم 

ت د سياست له  له هغې جملې د مدارسو )ښوونځيو( اداره او همدارنګه په ښوونيزو او روزنيزو چارو کې د هر دول 
 مخې د هغوی د ځانګړې ژبې د استعامل يا زده کړې اجازه ورکړل يش، مرشوط په دې چې: 

لږکي افراد د ټولنې له فرهنګ او اصل ژبې رسه پردي    ې له دې حق څخه دارنګه ګټه وا نخستل يش چ   لومړی: 
 يش او په پايله کې ملکي واکمنۍ ته تاوان ورسيږي. 

تعلیامتو له کچې څخه ښکته نه وي چې واکمنو    و )مدارسو( کې د معلوماتو کچه د هغ په نوموړو ښوونځيو    دويم: 
 مقاماتو ټاکلې ده. 

 دې ښوونځيو ته تګ اختياري وي.   درېيم: 
ميالدي کال کې د کار له نړيوال سازمان څخه   ۱۹5۳د فرعي کميسيون په نوښت، د ملګرو ملتونو سازمان په 

د تبعيض په تړاو څېړنه پر غاړه واخل. د کار نړيوال سازمان د دې    وغوښتل چې په استخدام او اشتغال کې 
کې د تبعيض    کارموندنه ميالدي کال د جون په پنځمه ويشتمه نېټه په استخدام او    ۱۹58څېړنې په پايله کې د  

ميالدي کال د جون له پنځلسمې نېټې څخه د اجراء وړ    ۱۹60په تړاو يو ميثاق او توصيه تصويب کړه چې د  
 ګرځېده. و 

او استخدام په هکله د امکاناتو او چال چلند د برابرۍ د ترويج لپاره د مناسبو ميتودونو له الرې بايد    کارموندنې د  
دولتونه خپل مل رسوم او شايط غوره کړي او د دې سياست موخه په دې تړاو د هر ډول تبعيض له منځه وړل  

 دي. 
له    ، و په باره کې او د سيايس حقونو په هکله تبعيض، د يو هيواد فرعي کمېټې همدارنګه د حقوقو او مذهبي روي 

هغې جملې د خپل هيواد د پريښودلو او هغه ته د بېرته ستنېدو لپاره د افرادو د حقونو په تړاو تبعيض، د هغه  
رۍ  ل رسه واده نه دی کړی او د عدالت په اجرا کې د براب ب و له ي اشخاصو پر خالف تبعيض چې مور او پالر يې 

ميالدي کال کې تصميم و نيو تر څو »د ملګرو    ۱۹65په تړاو خپلې څېړنې بشپړې کړې دي. فرعي کميسيون په  
ملتونو اعالميې« په رڼا کې د نژادي تبعيضونو د ټولو ډولونو د له منځه وړلو په تړاو، د نژادي تبعيضونو او د هغو د  

 ټولنيزو او فرهنګي ډګرونو کې پر غاړه واخل. مظاهرو په هکله »ځانګړې څېړنه« په سيايس، اقتصادي،  
په   ناستې په خپله دولسمه غونډه کې  تبعيضونو ټولې    ۱۹62عمومي  نژادي  بيا د  يو ځل  ميالدي کال کې 

ښکارندې او مل او مذهبي بې عدالتۍ وغندلې او د ټولو هيوادونو له دولتونو يې وغوښتل چې له تبعيض د ډکو  
ه ټول الزم اقدامات تررسه کړي او د لزوم په صورت کې د دارنګه تبعيضونو او بېعدالتيو او  قوانينو د لغوه کولو لپار 

بې انصافيو رسه د مبارزې لپاره قواني وضعه کړي. عمومي مجمع همدارنګه له اقتصادي او ټولنيزې شورا څخه  
مذهبي تبعيضونو او  وغوښتل څو د برش حقونو له کميسيون وغواړي چې د عمومي ناستې د مطالعې لپاره د  

 ټولو انواعو د له منځه وړلو په باره کې د يوې اعالميې او ميثاق مسوده چمتو کړي. 
ميالدي    ۱۹6۳»د نژادي تبعيضونو د ټولو انواعو د له منځه وړلو په تړاو د ملګرو ملتونو اعالميه« د رايو په اتفاق په  

ميالدي( د ډسمرب پر يوويشتمه نېټه »د    ۱۹65ه ) کال کې د عمومي مجمع په تصويب ورسيده. دوه کاله وروست 
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ميالدي کال    ۱۹66هر ډول توکميز توپري د له منځه وړلو نړيوال تړون« د عمومي ناستې له خوا تصويب شو او د  
ميالدي کال د جنورۍ په    ۱۹6۹د ډسمرب په اوومه نېټه د السليک لپاره پرانستل شو او ياد ميثاق )تړون( د  

ين قوت ترالسه کړ. د ملګرو ملتونو ټول غړي او د هغوی تخصيص ادارې کوالی يش له دې  څلورمه نېټه قانو 
 هيوادونو له خوا تصويب شو.   46ميالدي کال تر پايه دا ميثاق د    ۱۹70میثاق رسه الحاق وکړي. د  

ياست، په هر  د ياد ميثاق السليکوونکو هيوادونو ژمنه وکړه چې سم له السه د نژادي تبعيضونو د له منځه وړلو س 
او د نژادونو تر منځ پوهاوي ته پراختيا ورکړي. دا هيوادونه به په ځانګړې توګه    ، ډول چې وي، په مخ کې ونيس 

په ټولو قضايي دستګاوو کې په مساوي چال چلند د هر فرد حق، د افرادو د امنيت حق، د تاوتريخوايل او يا  
مالتړ او د هر فرد د اسايس، مدين، اقتصادي، ټولنيزو او  جسامين صدمې پر وړاندې له افرادو څخه د دولت د 

 کړي. و فرهنګي حقونه تضمي  
او   ممنوعيت، خنډ  توپري،  »هر ډول  شوی دی:  تعريف  کې  ميثاق  ياد  په  لکه هامغسې چې  تبعيض  نژادي 

ه موخه  وره والی چې د قومي او مل منشاء، نسب، رنګ او توکم پر اساسی والړ وي، او د هغ غ محدوديت يا هغه  
او اغېزه دا وي چې د عمومي ژوند په ټولو برخو کې يا په فرهنګي، ټولنيزو او سيايس برخو کې د اسايس آزاديو  

په هره پلمه چې دا   ، او هغه له ګواښ رسه مخامخ کوي  ، او د برش د حقونو د یو برابري وړ شايط له منځه وړي 
 کار تررسه يش هغه توکميز توپري ګڼل کيږي« رانغاړي. 

د دې ميثاق د منځپانګې له مخې »د نژادي تبعيضونو د له منځه وړلو کمېټه« چې له اتلسو کارپوهانو څخه  
 تشکيل شوې وه منځته راغله تر څو ميثاق د السليک کوونکو هيوادونو د ژمنو پر اجراء څارنه وکړي. 

نکو هيوادونو له خوا په  ته رسيدګي ده چې د ميثاق د السليک کوو   و د يادې کمېټې اصل دنده هغه رپوټون 
منظمه توګه د هغه تقنيني، قضايي اقداماتو او نورو اقداماتو په باره کې چې د دې میثاق د منځپانګې د اجراء  

ميثاق رسه له الحاق   ياد لپاره يې تررسه کوي، تسليميږي. غړي هيوادونه دنده لري چې خپل لومړنی رپوټ له 
 وستي رپوټونه د دوه کلونو په واټن کې تسليم کړي. او خپل ور کې  وروسته د يو کال په ترڅ  

  ۱۹70وروستی اقدام په    ناستې له نژادي تبعيض رسه د مبارزې په موخه، د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي  
 ميالدي کال کې په خپلې پنځه ويشتمې غونډې کې د يوه پريکړه ليک صادرول ؤ. 

ملتونو سازمان د برش حقونو کميسيون د مذهبي نه زغم  ميالدي کال د مارچ په مياشت کې د ملګرو  ۱۹67د 
 د ټولو بڼو د له منځه وړلو پورې اړونده بي امللل مقاوله نامه تصويب کړه. 

 د لږکيو د حقونو په تړاو خورا مهم بي امللل اسناد عبارت دي له: 
کنوانسيون چې هره  مخنيوي د  ميالدي کال د ډسمرب د نهمې نېټې تصويب شوی د نسل وژنې    ۱۹48د    - ۱

کړنه چې د يوې مل، قومي، نژادي يا ديني ډلې د ټولې يا يوې برخې د له منځه وړلو لپاره ارتکاب و مومي، په  
 غوڅه توګه يې محکومه کړي او د هغې د پيښيدو د مخنيوي په موخه يې د ځينو تدبريونو توصيه کړې ده. 

 ې تصويب شوې د برش د حقونو نړيواله اعالميه. ميالدي کال د ډسمرب د لسمې نېټ   ۱۹48د    - 2
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ميالدي کال د ډسمرب د شپاړسمې نېټې تصويب شوی د مدين او سيايس حقونو بي امللل    ۱۹66د    - ۳
 ميثاق. 

ميالدي کال د ډسمرب د شپاړسمې نېټې تصويب شوی د اقتصادي، ټولنيزو او کلتوري حقونو بي    ۱۹66د    - 4
 امللل ميثاق. 

وګه د مدين او سيايس حقونو بي امللل ميثاق اوه ويشتمه ماده د لږکيو د حقونو په باره کې دا  د بېلګې په ت 
رنګه وايي: »په هغه هيواد کې چې نژادي، مذهبي او يا ژبني لږکي لري، لکه دغه لږکيو رسه تړيل خلک له دغه  

ه کار واخل او په خپل دين  چې له نورو رسه په ګډه له خپل خاص کلتور څخ   ، حقونو څخه نه يش محروميدای 
 و اوسيږي او په هغه عمل وکړي او په خپله ژبه خربې وکړي.« 

 يو حقونو ټينګار شوی دی: دن په دې ماده کې د لږکيو لپاره پر الن 
 له خپل ځانګړي فرهنګ څخه د برخمنتوب حق.   الف: 

 په خپل دين يا مذهب د اعتقاد حق.   ب: 
 مذهب رسه سم د عمل حق.   د خپل دين يا   ج: 
 په خپله ژبه د ګړيدلو )تکلم( حق.   د: 
 لږکيو مالتړ د    - 2

ملريز هجري کال د    ۱۳7۱ميالدي کال د ډسمرب پر اتلسمه د    ۱۹۹2د    ې د ملګرو ملتونو سازمان عمومي ناست 
تصويب کړه.    »مل يا قومي، مذهبي او ژبنيو لږکيو پورې اړيکمنو اشخاصو د حقوقو اعالميه«  ه، م  27 پر  ليندۍ 

 يو سرت ګام ګڼل کيږي.   خوا اعالميې تصويب د لږکيو له حقونو څخه د بي امللل مالتړ په    دې د  
دا اعالميه د لږکيو له حقونو په مالتړ کې د نويو ټکو درلودونکې ده. په دې اعالميه کې نه يوازې له اکرثيت رسه  

غوی تر منځ په نه تبعيض ټينګار شوی دی بلکې دولتونه  د لږکيو پر مساوات او برابرۍ او د قانون پر وړاندې د ه 
 کلف شوي دي. م نګړي مالتړ هم  ا له لږکيو څخه په ځ 

د ملګرو ملتونو عمومي غونډې دا اعالميه په رسيزه کې د ټولنې له اکرثيت رسه د لږکيو د مساوات او برابرۍ په 
د حقونو په برابرۍ« پر باور ټينګار کړی دی. د    ، که لوی وي يا کوچني   ، ډګر کې »د نارينه وو او ښځمنو او ملتونو 

يوې ټولنې د ټولو غړيو لپاره د برابرۍ تضمي او د قانون پر وړاندې د هغوی تر منځ نه تبعيض د دولتونو لپاره د  
 . ی د   ی يوه اخالقي مکلفيت په بڼه په پام کې نيول شو 

الزم تدبريونه ترالس الندې و نيس    ، ده لري رمې مادې د لومړي بند په موجب، دولتونه دن و د دې اعالميې د څل 
»تر څو په لږکيو پورې اړيکمن اشخاص په بشپړه او واقعي توګه ټول برشي حقونه او اسايس آزادۍ عمل کړي«  
او په پای کې په دې چاره ټينګار شوی دی چې د دې حقوقو او آزاديو اجراء کول بايد »له هيڅ تبعيض پرته او د  

 بشپړو مساوي شايطو کې« تررسه يش.   ه پ   قانون پر وړاندې 
 کې له لږکيو څخه النديني ځانګړي مالتړونه هم شوي دي:   د تبعيض پر منعې رسبېره، په ياده اعالميه 
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 په لږکيو پورې د اړوندو کسانو تر منځ د پولو آخوا اړیکو آزادي   - الف 
ورو  ن تر منځ يا په هغه هيواد کې د استوګنو    د لږکيو له حقونو څخه د مالتړ په هکله له مهمو مسايلو، د هغوی 

هيواد    و غړيو او ډلو او حتی له هيواد څخه بهر ميشتو تر منځ د اړيکو آزادي ده. په واقعيت کې دا موضوع په ي 
کې د لږکيو ډلو د کل آزادۍ په درجې پورې نيغ په نېغه اړيکه لري. د اعالميې د دوميې مادې د پينځم بند  

پورې اړوند اشخاص حق لري د خپلې ډلې له نورو غړيو يا نورو لږکيو پورې اړيکمنو اشخاصو    مطابق، په لږکيو 
رسه آزادانه او سوله ييزې اړيکې او همدارنګه له پولو آخوا اړيکې د نورو دولتونو له اتباعو رسه چې له هغوی رسه  

ي له تبعيض پرته ټينګې او خوندي  د ريښې او مل او قومي نسب يا د ديني يا ژبنيو اړيکو له مخې تړل شوي د 
 . ي کړ 

مادې د لږکيو لپاره د اړيکو د آزادۍ د اعالم په ترڅ کې موجود يا ممکن جغرافيايي خنډونه په دې ډګر    يادې 
 . ی د   ی او په دې تړاو يې د لږکيو د بېالبېلو ډلو متفاوت وضعيت په پام کې درلودل   ، کې هم له منځه وړي دي 

ره )پاشلې( توګه اوسيږي، د هغو ډلو په څېر  ا ره و ا د اشخاص چې په يوه هيواد کې په خو د لږکيو په ډلو پورې اړون 
چې په ډله ييزه توګه په يوه مشخصه جغرافيايي سيمه کې ميشت دي، په دې ماده کې شامليږي. په دې ترڅ  

يواد رسه پولې  سيايس پولو تر منځ خورې ورې دي يا دا چې له بل ه   کې دا ماده لږکۍ ډلې چې د څو دولتونو د 
ته نږدې استوګن دي او له پولې آخوا جمعيت )نفوس( رسه د مل، قومي، ديني يا فرهنګي تړلتياوو درلودونکي  

 دي، هم رانغاړي. 
کوم حق چې په پورتنۍ ماده کې لږکيو ډلو ته ورکړل شوی دی د اعالميې يو نوښت دی؛ تر هغې وخته له  

یون د کار  س نګه حق په رسميت نه و پېژندل شوی. د برش حقونو کمي اقليتونو څخه د مالتړ په ډګر کې يو دار 
ډلې په ځانګړې توګه تر بحث الندې مادې په منت کې د »پولو آخوا« اصطالح په ځای پر ځای کولو ټينګار کړی  
و، ځکه واقعي موخه چې په دې ماده کې منعکس شوې، دا ده چې لږکي حق لري د هغه هيواد د ننه او هم  

 ې په هغه کې ميشت دي اړيکې ټينګې کړي او هغه وسات. ر کې چ ه ب 
ځکه    ، د هغو لږکيو لپاره چې له پولو رسه نږدې استوګن دي يو دارنګه حق د ځانګړي اهميت درلودونکی دی 

هغوی ته اجازه ورکوي له پولې آخوا پرتو استوګنو رسه د اړيکو له الرې، خپل مشرتک هويت پياوړی او ترويج  
 کړي. 

 و له موجوديت او هويت څخه مالتړ د لږکي   - ب 
. دې برخې  ه د يادې اعالميې يوه برخه د لږکيو له موجوديت )شتون( او هويت څخه د ځانګړي مالتړ په هکله د 

د مدين او سيايس حقونو بي امللل ميثاق له اووه ويشتمې مادې څخه الهام اخيستی دی او حتی په دې  
 اندې تللې ده. ړ څو ځلې و ماده کې له پيژندل شويو حقونو څخه څو  

 د اعالميې د درېيمې مادې لومړي بند په دې باره کې د لږکيو لپاره النديني حقونه په رسميت پيژنديل دي: 
ن اشخاص حق لري له خپل ځانګړي فرهنګ څخه برخمن وي، پر خپل مخصوص  م )...( پورې اړيک   په لږکيو 

 بې څخه استفاده وکړي...« دين عمل وکړي او ښوونه يې وکړي او له خپلې مخصوصې ژ 
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ه د لږکيو له هويت څخه د مالتړ لپاره نوي حقوق هم اټکل کړي  ر ميالدي کال اعالميې پر دې رسبې   ۱۹۹2د  
دي چې په ترتيب رسه د لومړۍ مادې په لومړي بند د دوميې مادې په درېيم بند او د دوميې مادې په څلورم  

 بند کې درج شوي دي. 
ه د خپل متبوع دولت له مالتړ څخه د برخمن کېدو حق دی  موخ ت د خونديتابه په لومړی؛ د موجوديت او هوي 

 لومړۍ مادې لومړی بند(. د  ) 
د دې حق لومړۍ برخه يعنې د لږکيو له موجوديت څخه مالتړ، هر ډول اقدام چې د دولتونو له خوا د لږکيو د له  

ه، د لږکيو فيزيکي محوه کول، د دولت د  منځه وړلو په منظور، په هره طريقه چې وي، منعه کوي. له دې امل 
خاورې په يوه برخه کې له يوې سيمې څخه په بلې سيمې کې د هغوی ځای پر ځای کول، يا له يوه هيواد څخه  

شوی    ورکړل بل هيواد ته د هغوی شړل، دا ممنوعيت رانغاړي. دا يو نوی حق دی چې لږکيو ته په رصاحت رسه  
ی په غري مستقيمه توګه په کل ډول په دې هکله له يو لړ تضميناتو څخه د  دی. که څه هم له دې وړاندې هغو 

 متفاوتو متونو په واسطه لکه بي امللل کنوانسيون يا اعالميې د افرادو د حقوقو په تړاو برخمن ؤ. 
 د اقليتونو له فرهنګي هويت څخه مالتړ   - ج 

فرهنګي بنسټونو د ړنګولو پر وړاندې   د هغوی د  په دې بند کې د ياد حق دوميه برخه، د لږکيو له هويت څخه 
مالتړ دی چې کيدای يش فرضاً د ځينو تدبريونو له الرې لکه د اکرثيت رسه د هغوی د اجباري ادغام د هغوی  

 د تيت او پرک کولو )رسه پاشلو( په موخه صورت مومي، تضمينوي. 
د پام وړ ډله بايد و کوالی يش د خپلې ودې او پراختيا    و ساتنه په دې معنا ده چې ا د لږکيو د هويت خونديتوب  

ګر  ډ او د تحول په حال کې ټولنې رسه د تطبيق لپاره له ټولو الزمو امکاناتو برخمنه وي. د فرهنګي مسايلو په 
ميالدي کال اعالميې د نسل وژنې جنايت د مخنيوي او محکوميت    ۱۹۹2کې د مالتړ د ملنې په پراخيدو رسه د  

زې يې »فيزيکي او بيولوژيکي« تخريب  ا ميالدي کال په کنوانسيون کې موجوده تشيا )خال( چې يو   ۱۹48د  لپاره  
 ته پاملرنه درلوده، ډکه کړې ده. 

 په سيايس تصميم نيولو کې له ګډون څخه مالتړ  - د 
يو د  ه هغه تصميم نيولو کې د لږک پ ميالدي کال په اعالميه کې ترصيح شوی دی    ۱۹۹2يو بل نوی حق چې د  
سيمو کې چې په کې ژوند کوي اړيکه لري. دا چاره که په مل   و چې پر هغوی او يا هغ  ، واقعي ونډې حق دی 

 کچه او که په سيمه ييزه کچه وي بايد تحقق و مومي )د دوميې مادې درېيم بند(. 
ډول رسه  د دې مادې موخه په سيمه ييزه يا مل کچه د لږکيو د پيوستون د حس پياوړي کېدل دي، په دې  

 چې د بيلتون حس را کم يش او د هيواد کورنی ثبات او ټيکاو په ښه توګه وساتل يش. 
 هـ: په خپل ځان پورې د اړيکمنو انجمنونو د تشکيل او ادارې حق 

ميالدي کال د اعالميې له خوا چې کوم بل نوی حق لږکيو ته ورکړل شوی دی او تر يوه بريده په پورتنيو    ۱۹۹2د  
ړه پيدا کوي او په واقعيت کې د هغو ادامه ده، د ځينو ځانګړو انجمنونو د تشکيل او ادارې حق  حقونو پورې ا 

 دی )د دوميې مادې څلورم بند(. 
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د دې مادې په مرسته لږکۍ ډلې کوالی يش د خپل استازيتوب په موخه ځانګړي سازمانونه تشکيل کړي چې 
د حقوقي شخصيت د پېژندنې لپاره د اهميت وړ وي. د دې  دا اقدام به په تېره بيا د يوې ډلې په توګه د هغوی  

ميالدي کال د اعالميې مطابق د حقوقو د بشپړو ترالسه کولو په   ۱۹۹2انجمنونو فعاليتونه به په عمده توګه د 
شاوخوا کې وي، يعنې د لږکيو د هويت خونديتوب او د ټولنې په ژوندانه کې د هغو د نيغ په نېغه ګډون رامنځته  

 و هغه تصميم نيونې چې په هغوی پورې اړيکمنې کيږي. کول ا 
ميالدي کال اعالميې د لږکيو   ۱۹۹2د يادونې وړ ده چې د لږکيو لپاره پر يادو شويو حقونو او مالتړ رسبېره، د 

پورې اړوندو اشخاصو له مرشوع ګټو څخه په مالتړ کې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د پنځمې مادې )د لومړي او  
پر بنسټ دا منافع بايد په بشپړه توګه د مل پروګرام جوړولو په سياستونو او طرحو کې او همدارنګه د  دويم بند(  

 دولتونو تر منځ د همکاريو او مرستو په طرحو کې په پام کې و نيول يش. 
ميالدي کال کې د مل لږکيو عايل کميساري    ۱۹۹2په دې لړ کې د اروپا د امنيت او همکارۍ سازمان په  

 (High Commissioner on National Minorities .تاسيس کړه ) 
د سړې جګړې په پای ته رسېدو رسه، په لږکيو پورې اړوندو بالقوه شخړو، په ختيځې او لويديځې اروپا کې  
ډميوکراسۍ ته آرام او سوله ييز انتقال له ګواښ رسه مخامخ کاوه او له دې امله د دې عايل کميسارۍ دنده ډېره  

 مهمه ده. حساسه او  
د مل لږکيو د عايل کميسارۍ اصل دنده دا ده چې د لږکيو مسايل او ستونزې له دې وړاندې چې د شخړې  
او منازعې پړاو ته ننوځي، مشخصې کړي، او په واقعيت کې دا د اروپا د بهرنيو چارو وزيرانو د شورا او يا د اروپا د  

 پام د مناسبو تصميمونو د نيولو لپاره راواړوي. امنيت او همکارۍ سازمان د رسمي مقاماتو د کمېټې  
ميالدي کال کې د اروپا شورا هم له مل لږکيو څخه د مالتړ کنوانسيون تصويب کړ او د    ۱۹۹4همدارنګه په  

غړيو هيوادونو السليک ته يې وړاندې کړ. د نوموړي کنوانسيون په توضيحي رپوټ کې راغل دي چې: »دا  
او    تصويب شوی دی، مل لږکيو د مالتړ لپاره   د چې    ، خيزه الزام راوړونکی سند دی اړ   کنوانسيون، لومړنی څو 

اصولو بيانول او مشخصول دي چې دولتونه دنده لري د مل لږکيو له حقونو څخه د مالتړ د    و موخه يې د هغ 
 تضمي لپاره يې رعايت کړي.« 

اعالميې او د دې کنوانسيون پر بنسټ  د مل لږکيو عايل کمشرن د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د  
 دنده تررسه کوي. 
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 بي امللل انکشاف حقوق، چاپ اول، مطبعه حبيب الله حسيب. 

چاپ:  ( تفسرينامه واژه های اعالميه جهانی حقوق برش، ناش: شبکه جامعه مدنی و حقوق برش، کابل،  ۱۳84ملک ستيز )  - ۱۱
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 :  نشینی حاشیه ها و  ت ی اقل 
 رسکوبگر در افغانستان   یی فضا در    ها ک ی هندوها و س  ومت مقا 

 .   مرتجم: شکور نظری |     الله عامدی نویسنده: حفیظ   
 چکیده

  ی ها ی ر ی مربوط به درگ   ات ی در ادب   ی است که موضوع ستم،  تحت   ی ت ی اقل ها به عنوان ک ی هندوها و س   ت ی وضع 
 است.   کمرت مورد مطالعه قرار گرفته   در افغانستان   ی ا فرقه ـ ی قوم 

و   ی اقتصاد  ، ی اس ی س  ، ی ساختار   ل ی تحل   رهگذر در توسعه افغانستان از ها و نقش آن  ک ی هندو و س  جوامع  خ ی تار 
  ت ی وضع   ی جدول زمان و    شود ی م   ی بررس   ۱۹۱۹کشور در سال    ن ی از زمان استقالل ا   ت ی اقل   های ت ی جمع   ی ادراک 

  ی ها ت ی متعاقب آن و آزار و اذ   ی داخل   ی ها ی ر ی درگ   ، ساختار دولت   ی پس از فروپاش   را   ها آن   و تحول   تکامل در حال  
 . کند ، دنبال می ها به خارج از کشور شد که منجر به مهاجرت گسرتده آن   ۱۹۹0هدفمند در دهه  

منجر    ی شورو   ر ی در دوران پس از اتحاد جامه   ی اسالم   ی ادگرا ی بن   ی دئولوژ ی ا ظهور  و    ی از شکست ساختار   ی ب ی ترک 
بحران    ان ی ادگرا ی بن   را ی ز   ؛ شد   مذهبی ـ ی قوم های  اقلیت   ی جنگ پاکساز به   به عنوان    شدند   ت ی مرشوع دچار  و 

  ی ها حفظ فرهنگ و سنت  ی ها برا ك ی و س  هندوها  خود به خشونت متوسل شدند. استقرار قدرت    ی برا ی ابزار 
و  ی سخت و دشوار شدند. جامعه جهان  ی نربد  ر ی ، درگ پس از طالبان  ی اس ی خصامنه س  ی فضا خود در  ی مذهب 

 شکست خوردند. ها و جوامع تحت ستم  ت ی محافظت و دفاع از حقوق اقل   به خود    ی تعهد اخالق اجرای  کابل در  
 واژگان د ی کل 

 ی. عدالت اجتامع   ، ها ت ی اقل   ی، اس ی س   ی ها جنبش 
  

 

   روابط ب   ی اس ی سرت علوم س ما( امللل ن ی ( )sh.nazari90@gmail.com ) 
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 مقدمه
، اعتقادات  ها ، سنت که با فرهنگ   دانست   نی مهاجرا  ا ی   یان بوم   نسل از    ی پدیدآمده جوامع توان  ی ها را م ت ی اقل 

  شوند. می   ز ی متام   ی محل   ت ی خاص خود از اکرث   ی ها و زبان   ی مذهب 

  ی خود به نهادها   ت ی از حقوق و امن   ت ی حام   ی و برا طرف مبانند  بی   ی داخل   ی ها ی ر ی در برابر درگ   متایل دارند ها آن 
ادب   اعتامد   ی دولت  داخل   ات ی کنند.  تعارضات  به  برخ ی م   مطالعه را    ی عوامل   ی، مربوط  که  مکان   ی کند  و  از  ها 
 . کند ی م ی  و ادراک   ی ، اقتصاد ی اس ی ، س ی ها را مستعد خشونت ساختار ت ی موقع 

  هاجم، متخاصم م  ی ها گروه  را ی ز  ضعیف شوند،   ی دولت   ی ساختارها  شوند که ی قربانی می هنگام   بیشرت ها ت ی اقل 
،  توسعه  ی انحصار  ی ها است ی س  ل ی به دل  یی کشورها   ن ی ند. چن ده ی منافع خود را ارتقا م  ، ت ی موقع  با استفاده از 

خود ناتوان    ی مل   ت ی و امن   از کنرتل مؤثر قلمرو دهند و  ی م را از دست    ی عموم   ی بان ی ها پشت آن   ؛ ند ا ت ی مرشوع   فاقد 
با  خودکامه    ی ها م ی رژ  . مانند می  گروه    ا ی   ک ی منافع    گران ی د   نه ی هز وقتی  می چند  تأمین  را    کنند، مشخص 

  را ی ز  ؛ شود ی م  نارضایتی  سبب   ز ی آم ض ی تبع  ی اقتصاد ـ جتامعی توسعه ا  ی ها است ی . س کنند ورزانه برخورد می کین 
ا   ی اجتامع   ی ها گروه  م   ن ی محروم  ناعادالنه  را  چن ی اقدامات  خشونت تواند  ی م   یی ها برداشت   ن ی دانند.  به 

را   نابرابر  ی ها فرصت  ی و اجتامع  ی اس ی ، س ی ، فرهنگ ی آموزش  ی ها ها در عرصه گروه و  مع جوا  چه اینکه   بینجامد، 
 . کنند ی تجربه م 

با  ا ه ها رسکوب را تحمل کرد در افغانستان سال   ت ی اقل   جوامع    گونهه ب   ، ۱۹۹0در دهه    ی جنگ داخل   آغاز ند و 
روند    و   ی دئولوژ ی و ا   ی تار شکست ساخ   جه ی در کشور نت   ی داخل   ی ها ی ر ی هدف قرار گرفتند. درگ   ک ی ستامت ی س 
 بود.   ی اسالم   یی ادگرا ی رشد بن به رو 

  ی را دولت اسالم   س ی که تأس   ی اسالم   ی ادگرا ی ، رهربان احزاب بن ی شورو   ت ی دولت مورد حام  ی از رسنگون   پس 
ساختار    ها آن   ان ی م   ی بعد   ی ها ها و جنگ ی ر ی درگ سپس  و    ناکام ماندند اختالفات خود    در حل ،  اعالم کردند 

   کرد.   ف ی و ضع   ی دولت را متالش 

محکوم کردند    ی نقض احکام اسالم   ل ی را به دل   ب ی رق   ی ها گروه ،  شدند   ت ی بحران مرشوع دچار    ان ی ادگرا ی بن وقتی    
متوسل    مثابه یک ابزار به   به خشونت   ، شع   ن ی قوان   پیرو و    ل ی اص   ی اسالم به اصطالح    یک دولت   ابداع   برای و  

  ج ی مواضع و بس   م ی تحک  ی برا هرکدام    ی با تالش و رهربان احتامل   ی اسالم   ان ی ادگرا ی بن   ن ی قدرت ب   جنگ  شدند. 
رای تثبیت موقف و جایگاه  ب   ی که رهربان جوامع قوم   ی در حال   استقالل اداری، افزایش یافت.     ی جوامع برا 

خود  حام   ن ی ا   . دند ی جنگ می   سیاسی  با  توجهی    ی، خارج هواداران    ت ی رهربان  زندگ به  هیچ  و  برش    ی قانون 
از   ی اس ی س نهاد   ک ی که ساختار دولت به عنوان توسعه دادند  حدی به نفوذ خود را  ی ها حوزه گروه . هر داشتند ن 

،  دفاع از منافع خود مسلح شوند   ی از مردم و جوامع مجبور شدند برا   ی ، برخ شدت گرفنت خشونت   با  . میان رفت 
پناه    ه ی همسا  ی کشورها   ی به نسب   ت ی امن   ی ها و امالک خود را رها کرده و برا خانه   گر ی د   ی ار ی که بس   ی در حال 

  . بردند 
 ایجامعه هر   که چنان   است.   ی ا له ی و قب   ی قوم   تفاوت جوامع م   ی مسلامن و محل زندگ عمدتاً  کشور    ک ی   افغانستان 

  ی ها رساخت ی ز   ب ی مسئول تخر همزمان  ، اما  داشته است   ی کشور نقش   ی و اقتصاد   ی گ ، فرهن ی در توسعه اجتامع 
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پاکساز  جنگ  و  هزاران    ی قوم   ی کشور  جان  ب   زن ،  مرد که  کودک  گرفت ی و  را    دولت   دستگاه  نیزاند.    گناه 
در    ی به اندازه کاف   عه ی ش   ی ها بود. هزاره   افغانستان   ی اسالم   ت ی چنان در انحصار حزب جمع شکسته هم درهم 

 یها ی قرار گرفته بودند و از حقوق و آزاد   ستم در گذشته مورد که    عه ی ش   ی ها هزاره  نداشتند.   ی ندگ ی دولت منا 
کردند سهم خود  ی تالش م   ی نگران بودند و نقش خود در دولت پس از شورو   تثبیت   ی برا   ، محروم بودند   ی اساس 

  وامع ج   ن ی د. ا ن کن ی م   ی زندگ   ز ی مسلامن ن ر ی غ   ی ها ک ی دوها و س هن   ت ی کشور اقل   ن ی دست آورند. در ا ه  را از قدرت ب 
 گرفتند. ی قرار م   ی اسالم   ان ی مورد هدف جنگجو   ک ی ستامت ی طور س ه خود ب   ی اعتقادات مذهب   ل ی به دل 

تأس  زمان  مل   ک ی   س ی از  م   ی دولت  هجدهم  قرن  در  افغانستان  پژوهش ی الد ی در  مقاالت  مورد    ی اد ی ز   ی ،  در 
ستم در  تحت    ت ی اقل   ک ی ها به عنوان  ک ی هندوها و س   ت ی منترش شده است، اما وضع   ی افرقه ـ ی قوم  ی ها ی ر ی درگ 
   . شده باقی مانده است همچنان فراموش   ی علم   قات ی تحق 

در توسعه کشور از زمان    را   ها ک ی و مشارکت هندوها و س   یخ تار و    را جربان   ات ی ادب این    کمبود   کوشد می مقاله    ن ی ا 
  ی داخل   ی ها ی ر ی ساختار دولت و درگ   ی پس از فروپاش   را   ها آن   ت ی وضع   و   ۱۹۱۹استقالل افغانستان در سال  

پاکستان    ه ی همسا   ی ها به کشورها آن   ی جمع دسته   ت و مهاجر اذیت    به آزار و   که منجر    ۱۹۹0متعاقب آن در دهه  
 شد، بررسی کند.   غرب   ن ی چن و هند و هم 

 ی خ ی تار   نه ی ش ی پ 
س   هندوها  دارا ا افغانستان   ی بوم   ان مردم   ها ک ی و  افغانستان  و  هند  شامل  مناطق    ی فرهنگ   راث ی م   ی ند. 
  پس  . بر جا گذاشت افغانستان متفاوت ، نفوذ خود را در مناطق که در هند ظهور کرد  یی بودا  ن یی ند. آ امشرتک 

ها به  یی ، بودا وارد جنگ  شدند با مردم این کشور   افغانستان  ر ی تسخ منظور به مسلامن   عرِب  ی ها ارتش اینکه از 
را  آن   را ی ز   ، آوردند   رو   د ی جد   ن ی د  اسالم  م ها  ر   و دانستند  ی سازگار  استقبال تجارت    و   ی ست ی همز   وابط از    با آن 
  ی ا ره ی که در مس   یی ها صومعه   بود.   ی تجار   ، و عمل لحاظ  گرایش  به ،  ی معنو   نگرش ، با وجود  سم ی كردند. بود ی م 

و   ی عبور  ی ها ، ارائه خدمات به کاروان ی تجار  ی ها ت ی فعال  ی ات ی ، به عنوان مراکز عمل ساخته شده بودند  ی تجار 
 کردند. ی انتقال پول عمل م   ل ی و تسه   ی سازمانده   ن ی چن دادن اعتبار و وام به بازرگانان و هم 

 یی، طبقه بازرگانان بودا ها از آن برخوردار بودند مرفهی که آن   ی تسلط تجارت توسط بازرگانان عرب و زندگ   با 
به   ش ی به گرا امر   ن ی . ا ند افت ی  ش ی ها افزا مسلامن آن  ی رقبا دیدند در این حال در حال افول خود را   تاره اقبال س 

  ( ۱00– ۹۹،    20۱2)مورگان    . انجامید اسالم  
داشت و دلگرم تجارت نبود.    سم ی در فئودال   شه ی افغانستان ر   ی و جنوب   ی حاکم بر مناطق شق   ی اه ش هندو   سلسله 

شکست    ی حاکامن غزنو   از   نکه ی مقاومت کردند تا ا   ها تهاجم در برابر    سال با حمله بر اعراب،   200نزدیک به  ها  آن 
  خوردند. 

 ( غزن (  ۹77- ۹۹7سبکتگین  در  را  خود  او کرد   س ی تأس   ی مقر  ترصف   د ی جنگ   یان شاه هندو با    .  با  کابل    و 
 کشور کرد.   ی به مناطق شق   ی ن ی نش ها را مجبور به عقب آن   ، )کابلستان( 

حکومت خود را به سمت شق گسرتش  قلمرو  و    د ی جنگ   شاهیان با هندو   ز نی   و ا   ن ی جانش   ، ( ۱0۳0– ۹۹8محمود ) 
کرد. محمود   ی پنجاب پاکستان کنون  ت مرکز ایال  ، خود به الهور  تخت ی داد و شاهان هندو را مجبور به انتقال پا 
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هندو را به    اسیر   ان ی ها مسجد ساخت. او جنگجو آن   ی ها رانه ی وها را غارت کرد و بر  آن   و   ران ی معابد هندو را و 
آورد.  هندوها   ی راحت به   او   افغانستان  پاها   ی ا حرفه   ی از  گو   ییمانند  در    ی برا   ا ی ناندلل    خود    حکومت خدمت 

 یها برنامه   شربد ی پ   ی برا   ی ا ماهر و حرفه   ی ها ك ی از هندوها و س   ی پ در ی پ نیز    . رهربان اقتدارگرا كرد   استفاده 
هندو ساکن در   ی ها گروه ترین عمده  ها را به عنوان كارگزاران دولت منصوب كردند. و آن خود استفاده   ی اس ی س 
  ، دهد ی م   ل ی گروه را تشک   ن ی تر که بزرگ   خرتی   و گروه   اند کندی و    خرتی ،  کاتال ،  داکا ،  چاوا ،  بالپا کشور شامل    ن ی ا 

 د. شو ی شناخته م   زاده( )نجیب   ل ی خ به نام رسدار 
کشور بودند.    ن ی قانون ا   ت ی اما موظف به رعا   ، خود بودند انجام آیین  مجاز به    رمسلامنان ی ، غ ی اسالم   ی امپراتور   در 

  ستم ی س   ی ، برا کرد ی م   جاد ی خزانه دولت ا   ی که برا  ی درآمد   ل ی خود به دل ی اجرای آیین  ها برا اجازه دادن به آن 
تحمل اسالم    ل ی بودند. به دل   ه ی جز  پرداخت   موظف به ،  منظم   ات ی بر پرداخت مال   افزون   آنان   ـ سودمند بود    ی اس ی س 

گرفتند.  ی رونق م  ی کردند و از نظر اقتصاد ی م   ی در صلح زندگ   ان ی هود ی ها و  ک ی ، س ، هندوها گر ی د   ان ی نسبت به اد
مسلامنان به پذیرش دین برای تشویق غیر كار كه  حاكامن محافظه   ی ها تالش   رغم به   بازرگان بودند.   دتاً ها عم آن 

به    سم ی هندو و بود   ن یی از آ   ن ی د   ر یی در برابر تغ   ها ك ی ، هندوها و س كردند ی فراهم م   را   یی ها مشوق مبین اسالم  
 . د بودن   بند ی پا  ( 20۱۱)باالرد    م س ی ك ی س   انگذار ی بن ،  گورو نانك   های آموزه ها به  ك ی اسالم مقاومت كردند و س 

(  ۱46۹آن نانک )متولد  انگذار ی آمدند و بن  د ی در پنجاب هند پد  ی مذهب ـ ی اس ی جامعه س  ک ی ها به عنوان ک ی س 
را    ها هندو دین شامری از پرداخت و  آیین خود      غ ی ، به تبل به افغانستان سفر کرد   ۱540و    ۱52۱  ی ها در سال 

دادند و بعداً    گسرتش نفوذ خود را    ، ر ی ، كشم با ترصف مولتان   ها ك ی ، س نگ ی س  ت ی رنج   ت ی هدا داد. تحت   ر یی تغ 
را در مرز افغانستان ترصف كردند و پس از    شاور ی پ   ۱8۳4تسلط خود را به سمت غرب گسرتش دادند و در سال  

در  و   س ی حمله انگل   با  . د ی س ر   ان ی به پا   نیز   ها آن   حکومت ،  بریتانیایی ملحق کرد   هند به  اینکه انگلیس پنجاب را 
 وفادار ماندند.   س ی انگل   و تخت   ، حاکامن افغانستان به تاج آن سلطه بر افغانستان در طول قرن نوزدهم   پی 
رسارس منطقه کرد.   به بازرگانان را مجبور به سفر   هند بریتانیایی، سوداگران و افغانستان و  ن ی تجارت ب  ش ی افزا 

پختونخوا و سند در پاکستان  رب ی ، اکنون خ بودند   ساکن ی  غرب شامل   ی مرز   والیت که در    یی ها ک ی هندوها و س 
، کابل و قندهار امتداد  و ننگرهار   شاور ی تا پ   هور که از ال     ی تجار   ی رها ی از مس   ی ا ، در امتداد شبکه شوند ی م   ده ی نام 

سفر می داشتند  رشته   ها آن  . کردند ،  آس   ی ها کوه از  در  بخارا  و  به سمرقند  و  عبور کردند    انه ی م   ی ا ی هندوکش 
  ی اول   . بودند   ی خرت   ی و پنجاب   ی کارپور ی ش   ی از دو جامعه سند بازرگانان    ن ی ا   کردند.   جاد ی ا   ی تجار   ی رها ی مس 

  ورند ی فراتر از خط د   ی پختونخوا و مناطق رب ی که در خ   ی که دوم   ی گشتند در حال ی خود برم   اصلی   گاه ی معمواًل به پا 
  که   ی در فارس ها  آن سواد    ی کرد: با توجه به سطح باال ی را اشغال م   ی خاص   های »جایگاه/مکان مستقر شده بودند  

  .« کردند ی م   ن ی تأم   ران ی ، کاتبان و مد ، بازرگان سوداگران خود را به عنوان    ی ها زندگ ، آن نبود   ی کمرت از پنجاب 
  ( 20۱۱)باالرد  

معدود  که   جایی   Tی داشتند و با مسلامنان محل   یی آشنا   ، کردند ی که سفر م   ی مناطق   ی روستاها   با بازارها و   ها آن 
هزاره    مشهور   ، مورخ  محمد کاتب ض ی برقرار کردند. ف   ی ارتباط خوب   ، بودند   ی و ارمن   ی هود ی ها عمدتاً  آن   ی رقبا 

ب   ن ی ا   ی ، در مورد شهروندان هندو ( ۱۹۳۱تا    ۱8۳۱)  ها شامل  و نوشت که مشاغل آن   تأمل کرد   شرت ی کشور 
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  ، جواهرات و پارچه است. ی اساس   ی فروش کاالها   ی ها مانند فروشگاه   کوچک   اس ی ، تجارت در مق ی کشاورز 
  ی که مهارت ادار   ی مشغول به کار بودند و افراد   ی ، امالک و مستغالت و مبادالت ارز که در تجارت   یی ها خانواده 
  ی ارها ی مع با  ،  امین   ی کردند. کاتب هندوها را مردان ی کار م   ی در ادارات دولت حسابدار  به عنوان دفرتدار و    ، داشتند 

– ۱۱۱ ، 2000 ب )کات  . کند ی م  ف ی توص  ی محل  ان ی رتو مش  گان ی باال و صداقت هنگام برخورد با همسا  ی اخالق 
۱۱2 ) 

)   ی، رعل ی ش   سلطنت  نو   نوسازی   آغاز (  ۱86۹– ۱87۹حاکم کابل  از جمله    ی اد ی ز   ی ها پروژه   و ا   را ی ز   ، داد   د ی را 
با دعوت را ساخت و    ره ی و غ   ی خدمات ملک   کارکنان آموزش    ی ، مدارس برا ی چاپ   ی ها ، رسانه ی سسات صنعت تأ 

از  ی س ی انگل   ی رسم  کارناتاکای   آمبال روستای  ها  ایالت  از    د ی بازد   هند   در  برا آن و  پروژه   پشتیبانی   ی ها    ی ها از 
  دانان ی ق ی را دوست داشت و موس  ی هند  ی ق ی موس  ی رعل ی ش  . ی کرد و نظام  ی ت مال ی درخواست حام  خود  ی نوساز 

کابل موسوم به    ی م ی را در بخش قد   ی ن ی برنامه بپردازند و زم   ی به اجرا   او مسلامن را از هند دعوت کرد تا در دربار  
نوازندگان استفاده کرد.    ن ی نقل او حمل   ی ها برا ل ی ها قرار دهد و از ف آن   ار ی در اخت   ی ح ی تفر   ی ها محل   ای خرابات  

  ه که رقصندگان در کام   ی ، در حال بودند   ی شکوفا شد و رقصندگان شامل مردان محل   ی و رقص هند   ی ق ی وس م 
  ( ۱۳7  ،   84– 8۳،    2002)ساکاتا    . بودند   ک ی ننگرهار س 

در   ا ربپختونخو ی در خ  ، ۱۹47قاره هند به هند و پاکستان در سال شبه   م ی ها پس از تقس ک ی هندوها و س  شرت ی ب 
هندوها و مسلامنان شد.   ن ی ب  ی ا فرقه  ن ی خون   ی ر ی منجر به درگ  م ی تقس  ن ی ا  پاکستان و افغانستان ساکن شدند. 

پختونخوا مستقر شده  رب ی که در خ   ی و کسان   ختند ی پاکستان به هند گر   ی سند و مناطق غرب   ی ها ک ی هندوها و س 
برقرار کرده بودند. با   ی گ ی خود روابط همسا   پشتون   گان ی ها با همسا آن   را ی ز   برگزیدند، ماندن را    ، بودند  خوب 

  سبب ها به وجود آورد و  آن   ی سبک زندگ   ی برا   ی د ی پاکستان تهد در    یی گرا ی مل   ش ی شدن و افزا ی ، اسالم حال ن ی ا 
امن    یی ها پناهگاه خود در افغانستان    شان ی ک هم   ان ی در م   گران ی که د   ی در حال   ، به هند فرار کنند   ی شد برخ 

  . افتند ی 

در    ی اس ی و ثبات س   افت ی دوم بهبود    ی در دوره پس از جنگ جهان   گیری چشم طور  ها به ک ی هندوها و س   ت ی وضع 
 یو بانک   ی تجار   ی ها ها وارد بخش از آن   ی ار ی تجارت خود را گسرتش دهند. بس   که ها را قادر ساخت  کشور آن 

ور بر عهده داشتند و  را در کش   ی بانک   ی ها ت ی فعال   شرت ی ها ب ک ی زمان هندوها و س   ک ی که در    ی شدند تا حد 
  ی پول رسم ر ی انتقال غ   ی ها ستم ی س فعالیت    کردند که  ی مراکز مبادله ارز کار م در  بزرگ    ی در شهرها   ز ی ن   شامری 

  کرد. ی م   ل ی را تسه   حواله موسوم به  
  ت ی تقو ی  افرقه ـ ی قوم   پیوندهای   ا ی   ی روابط خانوادگ   از طریق / با ها  روابط متقابل آن که    ی ، افراد حواله   ستم ی س   در 
،  شود ی ها انجام م در آن   ی از معامالت تجار   ی اد ی ز   شامر چند شهر که    ا ی کنند و در دو  ی ، با هم کار م شود ی م 

به عنوان یک بازوی حواله  را  برای تسهیل تجارت دفرتی    ها آن   کنند. ی م   جاد ی ا   گر ی کد ی دور از    یی را ها اقامتگاه 
  ی بده  یا تأییدنامه نامه اعتبار تواند ی م شود. این متولی ی اداره می متول کنند که توسط یک در یک شهر باز می 

  از نزد   ک ی نزد   نده ی در آ   معین   ی خ ی تار در    ا ی تقاضا    با را  خود  تواند پول  ی م بعداً    گذار صادر کند که سپرده   ک ی را به  
 ، دریافت کند.  کند ی م   ت ی فعال   حواله که در شهر دیگر   گر ی د   ی بازو 
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  ر ی ها را از ز است و آن  سودمند  ار ی بس  ، کنند ی م ی را ط  ی اد ی که مسافت ز  ی بازرگانان و  اجران ت  ی برا  ستم ی س  ن ی ا 
 ۱کند. ی آزاد م   ، انجام مشاغل   ی پول نقد و خطر مرتبط با آن برا   ی اد ی بار حمل مقدار ز 

  . در افغانستان وجود ندارد   ها ک ی در مورد هندوها و س   ی اعتامد   شایسته   جمعیتی )دیموگرافیک( اطالعات    چ ی ه 
  تن   ۱5000  ک ی و اتباع س   تن   ۳0000تا    25000اتباع هندو    شامر ،  ۱۹70دهه    ل ی شود که در اوا ی گفته م 

ا   برآورد  با  است.  ادعاها حال   ن ی شده  که    ی ا نشده د أیی ت   ی ،  دارد  سال    ا هندوه   شامر وجود  حدود    ۱۹۹0در 
ها در آغاز در  آن .  2اند در کابل ساکن بوده   تن   ۳0000بوده و حدود    تن   80000  ک ی و افراد س   تن   20000

اند و به زبان  ساکن شده   ا ی و پکت  مند ل ه  های کابل، لوگر، پروان، قندهار، کندوز، ننگرهار، لغامن، غزنی، والیت 
عمدتاً    ها ک ی س   ی ست و زبان مادر لندا   ا ی   ی هندوها هند   ی ، زبان مادر حال   ن ی کنند. با ا ی صحبت م   جوامع این  
 کنند. ی صحبت م   ی است ی و ر   ی سند   ی ها ند و به زبان ا که در قندهار ساکن   ی جز کسان   ، است   ی ب پنجا 

 ها ک ی از هندوها و س   ی عموم   درک 
اند.  رفته ی پذ  ی اد ی را تا حد ز  ی با ساكنان پشتون دارند و فرهنگ محل  ی اد ی ز  ی ها شباهت ظاهر ك ی و س  هندوها 

  »ک« با حرف چیز را در بر دارند که ها پنج ند. آن ا پذیر ص ی تشخ   گران ی از د  ی از نظر ظاهر  ها ک ی ، س حال  ن ی با ا 
  شود، داشته  می دستار نگه  و    « کانگا »   ای به نام با شانه که    « س ِک به نام »   نشده کوتاه   ی مانند موها   ؛ ند شو ی م   آغاز 

مچ    ی بر رو   ل ی دستبند است  «، ا کّر »   نام   ی به خنجر  « و کرپان »   به نام   کوچک   ی ر ی شمش   ؛ سالح مشخص  دو حمل  
  ی ر ی گ سخت   به لحاظ نگرش از افراد هستند که   ی ار ی ، بس حال   ن ی با ا   «. كچا به نام »   بلند   ر ی دست چپ و لباس ز 

  و بازرگانان.   کارشناسان   ژه ی و ، به پوشند ی م   ی دارند و لباس غرب   ی تر کم 

کشور    ی و فرهنگ   ی اجتامع   ی در زندگ   بسزا   ی اند و نقشبوده کشور    ن ی در ا   زمان زیادی ها  ک ی هندوها و س   اگرچه 
پیوند  هندوستان    ی ها ک ی با هندوها و س   ی گانگان ی ب به عنوان  ها را  مسلامن هنوز آن   ی ، اما جوامع محل اند داشته 

با  دارد.    ی ها رفتار مطلوب شناسد و با آن ی م   « اهل کتاب » را    ان ی ح ی و مس   ان ی هود ی ،  رمسلامنان ی . اسالم غ دهند می 
گورو گرانت را    ی ، وداها و رس ها دهد و کتاب مقدس آن ی قرار م   ض ی ها را مورد تبع ک ی هندوها و س   ن ی ، ا حال   ن ی ا 

  شناسد. ی من   ی اله   ، تورات و کتاب مقدس   مانند   ، شود ی شناخته م   ز ی گرانت ن   ی که به عنوان آد 
  ت ی اکرث هرچند  دهد.  ی م   ل ی کشور را تشک   ک ی در مورد ساکنان هندو و س   ی اسالم اساس ادراک عموم   دگاه ی د   ن ی ا 

ان،  گر ی و اعامل د   ان ی خود و تحمل اد   گان ی با همسا   ز ی آم مساملت   ی مانند زندگ   ی اسالم   ی سنت   د ی عقا از  مردم  
  ی که مردان جوان پس از متاشا   یی ند تا جا ا ی هند   ی ها لم ی طرفداران ف  ن ی چن مردم هم   کنند. بیشرت پیروی می 

  ی با صدا   ی خصوص   ی ها ی در مهامن   ی کنند و پس از ترک تئاتر و حت ی را حفظ م   ی هند   گران ی باز   ی ها آهنگ   ها آن 
دوم رفتار    درجه ها به عنوان شهروندان و با آن  ر ی ها را تحق ک ی هندوها و س   نظر تنگ   مسلامنان   خوانند. ی م بلند 

خدمتکار در   ا ی که در گذشته به عنوان باغبان   ی ر ی مردان فق  ی است که حت  ر ی راگ ها چنان ف آن   ر ی کنند. تحق ی م 
مسلامن اغلب    ن بداخالق پرسا .  انستند د ی خود را برتر از ارباب خود م   ، کردند ی مرفه هندو کار م   ی ها خانواده 

با طعنه    ، شدند ی رو م ه ها روب آن با    ابان ی دادند و هر زمان که در خ ی قرار م   ت ی را مورد آزار و اذ   ک ی هندو و س   ان پرس 
خواندن »شهادتین«    ان، مسلامن   ی برا   آوردن   امن ی ا   ات را بخوان«؛ : »کلمه زدند ی م   اد ی کردند و فر ی م   ن ی ها توه به آن 

 است. 
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س   ان ی ادگرا ی بن   گرچه ا  و  اذ   ک ی هندو  و  آزار  مورد  م   ت ی را  اما  دادند ی قرار  به   مردم عموم  ،  و    ان روشنفکر   ویژه و 
که    ی از مسلامنان   ی برخ .  دند ی نام ی م   جان   ها را الال کردند و آن ی رفتار م   عزت با احرتام و  ها  با آن   گان کرد ل ی تحص 

کنند و  ی مراجعه من   ها آن   ی مراکز مذهب به    ا ی   شکت و   ک ی هندو و س   ی ها در جشن   ، ند ا ی تعصبات فرهنگ   گرفتار 
  چ ی تر و دموکرات ه ربال ی ل   اندیش، مسلامنان آزاد   ن ی دانند. با وجود ا ی م خالف شع    عملی را    ای فرقه میان ازدواج  
  ی د و هنگام ده ی م  رخ ندرت مسلامنان و هندوها به  ن ی ندارند. ازدواج ب  ک ی ازدواج با زنان هندو و س  با  ی اعرتاض 

و   شعی   تا ازدواج   رند آو ی م اسالم    اجتامعش، خانواده و    ی ها با وجود مخالفت   ، ، زنان هندو اغلب دهد رخ می که  
 . شود   ی قانون 

نزد   ی از اعضا   ی ک ی ،  ق ا اسح محمد  نام  زن هندو    ک ی ، عاشق  شاه   ظاهر   ک ی خانواده  از    کرشاه کرشاه شد.  به 
او    اجتامع و با اسحاق ازدواج کرد. اگرچه خانواده و    آورد اسالم  ،  کرد   ی چ ی رسپ   ی و مذهب   ی فرهنگ   ی ها سنت 

ها  ک ی هندوها و س   ( 2006م  َک)حَ   ترسیدند. می   یی جو از انتقام   را ی ز   ؛ نتوانستند مانع او شوند ، اما  مخالفت کردند 
 نکردند.   ش ترک تلقی کردند و  خود    ی افغانستان را خانه واقع   ، آزار   و   ت ی ها اذ رغم سال به 

 افغانستان   است ی ها در س ک ی هندوها و س   نقش 
در امور    ی خارج   ی ها و دخالت قدرت   ی ا فرقه ـ ی قوم   ی ها ی ر ی درگ   ژه ی و به ـ  خشونت است  افغانستان مملو از    خ ی تار 

برابر جامعه جامعه   دادن قرار با    ی، اس ی آن. طبقه مسلط س   ی داخل  ب   منظور ه ب   ای دیگر ای در  ی در  ثبات ی تداوم 
  تیمردم در حام   بسیج     ی برا   ی ر به عنوان ابزا   ی مذهب تعصب  و    ن ی ها از د خود را حفظ کردند. آن   ت ی ، حاکم کشور 
س  کردند   شان ی ها است ی از  ش .  استفاده  به   ان ی ع ی دولت  س را  م کرد  می رسکوب    ک ی ستامت ی طور  آزار    و   داد ی و 

مسلح خدمت    ی روها ی داد در ن ی ها اجازه من د و به آن کر ی م پرداخت جزیه    وادار به مسلامن را  ر ی شهروندان غ 
  کردند. ی کشور دفاع م   ی با متام وجود از منافع مل   ها آن   اگر   ی حت ،  کنند 
را به    نان آ   را ی ، ز را اجرا كرد   ز ی آم ض ی تبع   یی ها است سی ها  ك ی ( در مورد هندوها و س ۱۹۱۹– ۱۹0۱الله ) ب ی حب   شاه 

را   ها آن  ی و اعامل مذهب  واداشت پرداخت جزیه  و  ها از مسلامنان آن  متایز  منظور ه زرد ب  بازوبندهای  از  استفاده 
اسالم  داد که  می قرار    ی کسان   ار ی در اخت   پوشاک پول و    ی مبلغ کم   او   محدود كرد.   شان ی مسكون   ی ها به مكان 

  تبلیغ خود  ی برا  ی تالش  ـ اسالم بود   رش ی ها به پذ ک ی هندوها و س  شرت ی ب  ق ی تشو  ی برا  ی ا له ی وس  ن ی و ا  آوردند می 
 . دین   مدافع   ک ی به عنوان  

  کرد،   نظر   د ی تجد   الله حبیب   پدرش   ی ها است ی ( در س ۱۹2۹– ۱۹۱۹) الله اینکه امان ها پس از  ك ی و س   هندوها 
همه  را اعالم کرد که در آن   ی قانون اساس  و  را لغو کرد  عه ی ش  ی ها هزاره  ی دار برده الله نفسی تازه کشیدند. امان 

به    مسلامن لغو شد. ر ی شهروندان غ   بر و جزیه    در پیشگاه قانون برابر بودند   ی مذهب ـ ی قوم های  با پیشینه   افراد 
  کاتب ها در م ، فرزندان آن نبود   ژه ی نشان و   دن ی به پوش   ی از ی ن   گر ی كامل اعطا شد و د   ت ی ها تابع ك ی هندوها و س 

الله  امان   شدند.   استخدام مسلح    ی روها ی در ن   ز ی ن   ی نظام   کاتب م   آموختگان دانش شدند و    رفته ی پذ   حربی و    ی نظام 
کردن گاوها به مناسبت  و قربانی   اسالم   رش ی پذ   ه ها ب ک ی ه از اجبار هندوها و س از شهروندان خواست ک   ن ی چن هم 

  . کنند   ی خوددار   ، دانستند ی مقدس م عقیدتی  از نظر    را گاوها    که اتباع هندو    ت ی حساس   ل ی به دل عید قربان،  
 ( 2۱،    20۱0  ی )عامد 



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 
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داشته    ی کشور نقش فعال   است ی تا در س ساخت    ها را قادر  ک ی ، هندوها و س دولت   ر ی فراگ   ی ها وه ی ها و ش است ی س 
عضویت  کابل    ی انجمن آموزش آباد و  و جالل   ی ، غزن قندهار   ی ت ی وال   ی شورا   در ها  منتخب آن   ندگان ی باشند. منا 

 ( 7۹4،  ۱۹۹5[  ۱۳74)غبار ]   داشتند. 
  دگروالی عنوان  به او الله ب ی پادشاه حب  ۱۹06در سال   و  در کابل متولد شد  ۱85۳حدود سال  داس  نارنجان   

ی  عضو و   مالیه  ر ی وز را    او و  داد  رتبه بریدجرنالی الله به او کرد. امان  استخدام  مالیات به عنوان افرس   و او را اعطا 
 الل استق   ۱۹۱۹اوت    8در  منصوب کرد که  هند    ی س ی انگل   حکومت با    ی صلح راولپند   امن ی پ   ی امضا   ئت ی ه   از 

  ی افغانستان در کنفرانس موسور   ندگان ی منا   ئت ی ه   ت ی به عضو   ن ی چن هم   داس   . شناخت   ت ی افغانستان را به رسم 
منصوب    س ی افغانستان و انگل   ن ی روابط ب   ی برقرار   ی برا   ی هند در شامل دهل   ( ۱۹20جوالی    ۱8  - اپریل    ۱7) 

  مهم،   ی ت ی موقع   ن ی کرد و انتصاب او در چن   ی م   ت ی شهروندان کشور متعهد بود و از آن حام   ی الله به برابر شد. امان 
  را نشان داد.   او   ت ی حسن ن 

  تاج   ه ی بالقوه در مبارزه عل   ی متحد و دوست ها را جلب کند و  ی به او کمک کرد تا اعتامد هند   ن ی چن حرکت هم   ن ی ا 
کرد و    ت ی حام ها  از آن و    ق ی استقالل خود تشو   ی ها را به جنگ برا ی الله هند شناخته شود. امان   س ی انگل   و تخت 

  گران ی کاپور و د   مالکچند   وان ی همراه د   ه خود منصوب کرد ک   ی را به عنوان منش   ن ی ل بهس ع هندو به نام ناندل   ک ی 
  ق ی را در هند تشو   ی استعامر که مبارزه ضد   ی ات ی ادب   ـ کرد  ی ترجمه م   ت ی و سانسکر   ی به هند   ی را فارس     یی ها جزوه 

 کرد. ی م 
محافظه   ی هنگام  با  که  مخالفت  امان   ی اد ی بن   نوسازی   ی ها برنامه کاران  برا الله  ق   ی رسنگون   ی و  ،  کردند   ام ی او 

، در رسکوب  ی مکتب نظام   آموخته دانش ، داهون   رچند ی کردند. م   آرایی صف   او از    ت ی ها در حام ک ی هندوها و س 
  ه ی ته  ی خود را برا  ی خوست آمادگ  ی هندو  نان ، شکت کرد و ساک آغاز شد  ۱۹24شورش خوست که در ماه مه 

  را ی ز   ، شورش بود   ن ی ا   شگام ی ، پ لنگ   ی به مال   شهور م   ی ، روحان اعالم کردند. مال عبدالله   ی رسبازان دولت   ی غذا برا 
شورش را رسکوب کرد و   ۱۹25الله در جنوری اسالم است. امان دولت ضد  ی نوساز  ی ها است ی معتقد بود که س 

 ( 2007)داس    . ل افتخار اعطا کرد ، مدا در دفاع از کشور   او از نقش    ی به داهون به پاس قدردان 
)در   رگه ج ه ی لو  او که  ی ها ادامه داد. هنگام ک ی از حقوق هندوها و س  ت یالله در طول حکومت خود به حام امان 

برا ۱۹28سپتامرب    2  - آگوست    2۹  خ ی تار  را  تشک   ی نوساز   ی ها است ی س   ب ی تصو   ی (  کابل  در  ،  داد   ل ی خود 
،  نگ ی شان س ا ، الچمن داس و ک داس   رنجان شد که شامل نا ی شامل م   نیز   را   ک ی جامعه هندو و س   ندگان ی منا 

که    ی . هنگام روحانی بود   ت ی ، شخص نگ ی و منگل س   زراعت وزارت    ی از ، شانکار داس، مقام حکومت   حسابداران 
اقدامات محافظه   ندگان ی از منا   یبرخ  برا   ی کار  س   فکیک ت   ی را  و  پ ک ی هندوها  از مسلامنان  ،  کردند   شنهاد ی ها 
پرست و  ها وطن ك ی الله خود اظهار داشت که هندوها و س با آن مخالفت کردند. امان   ی و مرتق   ربال ی ل   ندگان ی منا 

 افغانستان دفاع كردند.   ه ی عل   س ی ند كه مانند مسلامنان از كشور در برابر جنگ انگل ا ی شهروندان وفادار 
بچه  به    شهور م   ی الله کلکان ب ی حب   ، کند   ی ر ی گ کناره   از سلطنت   ۱۹2۹در جنوری  از آنکه امان الله مجبور شد    پس 

ها از  ک ی ، هندوها و س راه افتاد در رسارس کشور    ی قدرت را در کابل به دست گرفت. از آنجا که جنگ داخل   سقاو 
  این یادداشت .  کردند   عالم ا او    ی خود را از رهرب   ت ی حام   ی به کلکان   ی ام ی پ در    جوالی   7و در    دند ی خود ترس ت  ی امن 
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  ی پاسخ   او سواد بود و کارمندان  ی ب   ی . کلکان کردند امضا    گران ی و د   نگ ی ، منگل س نارنجان داس را    ز ی برانگ ایش ست 
 : کرد می   ار اظه   ی ها نوشتند که در آن کلکان ک ی به هندوها و س 

که ما به    بفهمیم الزم است    ن ی چن . هم م ی ا خود را انجام داده   ی بان ی پشت   م ی ا که توانسته  ی ، ما در حد هندوها   ی ا 
، ما از شام  ن ی د   دگاه ی از د   .   ...   م ی ا داده افراد    دیگر و    ان ی هود ی ،  برابر با مسلامنان   ی اس ی و س   ی مدن   ی ها ی شام آزاد 

دهم که  ی م   نان ی . من با متام اخالص به شام اطم م ی کن ی محافظت م   گران ی هامنگونه که از د   م ی کن ی محافظت م 
رساند. شام ممکن است با حفظ  ی من   ب ی شام آس   ی مذهب   ی به آزاد   کس چ ی ، ه ی شدن آرامش مدن در صورت حاکم 

 ( 2۳۱  : ۱۹۹۹  ی ماست. )مک چسن   د ی و سعادت شام ام   د ی کن   ی اصول شع مقدس با آرامش زندگ 
  ی دوست  ی رو نشدند. کلکانی به روابط سنت ه ها با خصومت روب ک ی ، هندوها و س ماه حکومت کلکانی  ۹طول  در 

منگال    ی که وقت   یی تا جا   گزارد می   احرتام   ، ها وجود داشت آن   ک ی ندو و س ه   گان ی مسلامنان و همسا   ن ی که ب 
اش خانه   به   او   ی شکت در جشن عروس   ی را برا   ی سلطنت   ی ق ی الله گروه موس ب ی حب   ، با همرسش ازدواج کرد   نگ ی س 

   ( 62  200۳)داس    . فرستاد   ( پروان   )والیت   کار ی در چار 
 سال   در   نادر .  شدند   شکست   دچار   ۱۹۳۳– ۱۹2۹نادر در سال  محمد ها در زمان حکومت  ک ی و س   هندوها 
او به افغانستان  سپس  افغانستان در فرانسه بود و پس از استعفا از سمت خود در آنجا ماند.    ر سفی   ۱۹26– ۱۹24

  ر ی الله را شکست داد و دستگ ب ی حب   نادر   جنگد. الله به قدرت مي بازگشت و اعالم كرد كه براي بازگرداندن امان 
  ن ی چن الله و هم خود را پادشاه اعالم کرد. هواداران امان   ۱۹2۹و در اکترب  کرد و خالصه او و افرادش را اعدام 

  ی برا   کردند.   تحقیر او را    فریبکاری نادر مخالفت کردند و    ی با رهرب   ی و مرتق   ربال ی ل   ی روها ی و ن   ت ی جوامع اقل 
  ن ی را از ب  ی کرد و دشمنان احتامل  ی را زندان  ی ار ی بس  گرفت؛  سخت مخالفان خود   ه ، نادر ب حکومت خود  م ی تحک 

برجسته    ت ی شخص ،  داس   حکومت   ن ی قرار گرفتند. ا   تحت تعقیب الله  وفادار به امان   ی ها ک ی برد. اکرث هندوها و س 
  كرد.   ف ی توق   او خانواده    ی برا   ی و عموم   ی جمع   ی مجازات را به عنوان    او هندو را مجازات كرد و امالك  

آموزان  دانش که  کابل      عمومی در باغ   ی شاپ ی کاف  مالک و    انگذار ی بن   و   گر ی برجسته د   ک ی س ،  نگ ی س   تار ی م   با   نادر 
که این چنین دید و باز دید های دانش  نادر  کرد. جویانه ی تالف  برخورد  کردند ی م  آمد و به آن رفت  مکرر  کال ی راد 

های سیاسی   شاپ را بست تا جلو فعالیت پنداشت دروازه کافی آموزان را تهدیدی برای ثبات و حاکمیت خود می 
  ک ی پرست س هن ی م  تاجر   ، نگ ی س  ی موت با  ن ی چن هم  را بگیرد. حکومت الله طرفدار امان  ی ها کال ی ها و راد ربال ی ل 

واقع   کابل  ی در منطقه رساج خود را که  مسافرخانه بود و   ن ی از طرفداران آموزش نو . او  رد جویانه ک برخورد تالفی 
  خواندند، درس می ها باهم  آموزان مسلامن، هندو و سیک که در صنف دانش   استفاده   ی برا بود، به عنوان مکتب  

 ( 2006)حکم    . کرد  ل بد دولتی  و آن را به زندان    ل ی . نادر مکتب را تعط اهدا کرده بود 
از آن  پس و  ۱۹40، اما اواخر دهه را تحمل کردند  نشینی حاشیه ها رسکوب و ها سال ک ی هندوها و س  با اینکه 

در زمان صدارت  (  ۱۹46– ۱۹۳۳هاشم ) محمد   ر ی وز نخست هرچند که  .  افت ی بهبود    ی ها تا حدود آن   ت ی وضع 
  ی ت ی نارضا   ـ کرد  ی خانواده حاکم را از مردم دور م   ار این ک   که کرد  می   را دنبال   حکومتی رسکوبگرانه    است خود سی 

مجبور به استعفا شد و    ، ت ی مجدد سلطنت با مردم و کسب مرشوع رابطه    م ی تنظ   ی برا   هاشم   بود.   ش ی افزا به رو 
را آغاز کرد    ی اد ی ( اصالحات ز ۱۹46تا    ۱۹5۳د ) و محم منصوب شد. شاه   ی ر ی وز محمود به نخست برادرش شاه 
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  ی را برا   ی فرصت   د ی . دوره جد ی و غیره و انتخابات پارملان   ی اس ی احزاب س   ل ی ها و تشک و تشکل   ان ی ب   ی آزاد از جمله  
 داشته باشند.   ی کشور نقش   ی ها است ی ها فراهم کرد تا بتوانند در س ک ی هندوها و س 

تش  ار   ی افرس   ای   ی نظام   کاتب در م   ثبت نام ، اما اجازه  شدند ی در ارتش اعزام م   ی ها به عنوان رسباز عاد آن   اگرچه 
  ل ی التحص فارغ   ک ی ،  ی کارپور ی پاهان ش آمیز  البیگری موفقیت پس از    ۱۹55در سال   ، ت ی وضع   ن ی را نداشتند. ا 

  های نظامی ، تغییر کرد ـ ها در بخش جلب و جذب آن  و ارتش در  ها ک ی هندوها و س  استخدام  منظور به ، لیسه 
در    کادر فراهم کرد. پاهان به عنوان افرس    افرسی   و    ی در مدارس نظام   گران ی حضور د   ی را برا   نه ی که زم   ی مبارزات 

 ( 8،  200۳)داس    . ارتش منصوب شد 

ن   ی حال   در    ی اس ی س   ی ها و سازمان کردند  می رسکوبگر مخالفت    ی ها م ی با رژ   ک ی و دموکرات   ربال ی ل   ی روها ی که 
کشور منفعل نبودند و    است ی ها در س ک ی ، هندوها و س کردند دفاع می   ی عدالت اجتامع   از که    دادند تشکیل می 

( در  ۱۹08  -   200۱. حکم چند ) وستند ی خود پ   ان ی به همتا   ی اجتامع ـ ی اس ی اصالحات س   ی در تالش برا   ز ی ها ن آن 
افغانستان بود. او   ی بانک مل   ی کرد و عضو کارمندان رسم می   س ی کابل تدر   مانی ا   لیسه کرد و در    ل ی آملان تحص 

ن  به عضو ی م   ی همدرد   ک ی رات دموک   ی روها ی با  و عدالت    ی طرفدار دموکراس حزب    ؛ درآمد   حزب وطن   ت ی کرد و 
در سال    ی انتخابات پارملان   ان ی جر   در   ۳. تأسیس کرد   ۱۹5۱محمد غبار آن را در سال  ی که میر غالم اجتامع 
منظور  به   ی عبدالرحمن محمود دکرت  مانند    ی انقالب   ت ی مانند غبار و شخص   ی ک ی و دموکرات   خواه ترقی   نامزد   ، ۱۹48

  کردند.   د ی بازد ها  آن   ی از مراکز مذهب ها  ک ی و س   ها هندو   ت ی جلب حام 
  ، خلق افغانستان   ک ی حزب دموکرات مانند    ی مختلف   ی اس سی   احزاب   ، ( ۱۹7۳– ۱۹64طول سلطنت مرشوطه )   در 

  غانستان اف ن دموکراتیک نوین  سازما که به    ، هوادار اندیشه مائوتسه دون مرتقی سازمان جوانان    ی، شورو   وابسته به 
  . بگذارند  ر های خود اث برای حامیت از سیاست ها ک ی هندوها و س بر  تالش کردند و   تشکیل شدند   ، معروف شد 

پرچم   ی ها که چهره   رو آن   از  از شاخه ،  برجسته  افغانستان حزب    ای  به   دموکراتیک خلق    یها خانواده   متعلق 
  آن   ت یو به عضو   یافتند ها  با آن   ی مشرتک   منافع   ک ی ثرومتند هندو و س   ی ها چهره از    ی، برخ بودند و مرفه    ی اشاف 

   . ( یت آن درآمد به عضو ،  ۱۹65  ل در سا   دموکراتیک خلق افغانستان حزب    ل ی چند وارما پس از تشک   هر )م   درآمدند 
نور زاد و  راتب   تا ی ناه آ ،  بربک کارمل   ۱۹65در سال    ی انتخابات پارملان   ان ی جر   در  حزب    ی نامزدها   ، نوراحمد 

دفاع کنند. با    ها آن از حقوق   أی ر   ی کردند و قول دادند در ازا   دن ی د   ک ی از جوامع هندو و س دموکراتیک خلق  
آفتاب ذوب شد. هندوها و   ر ی ز  خ ی ها مانند آن  ی ها ، وعده ندگان ی در مجلس منا  ی ، پس از کسب کرس حال  ن ی ا 

  نگ ی س   ی داهون چند كاگر و ج   ۱۹6۹در سال    ی انتخابات پارملان   گذشته آموختند و در   ات ی ها از تجرب ك ی س 
  ت ی ، اما نتوانست از موقع پارملان شد   ی موفق به کسب کرس   ی که فان   ی كردند. در حال   نامزد   از جامعه خود را    ی فان 

 استفاده کند.   اش اهداف جامعه   شربد ی پ   ی و اقتدار خود برا 
رسنگون شد و افغانستان    ۱۹7۳داوود در جوالی  محمد   ن ی ش ی پ   ر ی وز نخست ی  که سلطنت با کودتا   ی هنگام 
  ی برا   ت ی مرشوع   ی مبان   جاد ی ا   ی د برا و ماند. داو   ی باق   ر یی ها بدون تغ ک ی هندوها و س   ت ی ، وضع اعالم شد   ی جمهور 

  س ی نو ش ی داد تا پ   ر یی ( تغ ۱۹77ی  فربور   ۱4  - جنوری    ۳0)   رگه ج به ملی داد و نام آن را    ل ی تشک   رگه ج ه ی ، لو م ی رژ 
رسن ساگر از    و ی ش بود، به شمول    ن ی چ دست   ندگان ی منا تحت تسلط  کند. جرگه    ب ی را تصو   د ی جد   ی قانون اساس 
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و   صویب را ت  ی قانون اساس  ندگان ی . منا ک ی جوامع هندو و س  ندگان ی منا   ، از ننگرهار  ی جواهر  نگ ی کابل و تارا س 
  کردند.   د یی داوود را تأ   ی ادامه رهرب 

حزب  وفادار به    ی افرسان ارتش طرفدار شورو شده توسط  دهی ی سازمان در کودتا   ی جمهور   م ی که رژ   ی هنگام 
،  اعالم شد   ک ی دموکرات   ی و افغانستان به عنوان جمهور رسنگون    ۱۹78در اپریل    دموکراتیک خلق افغانستان 

خود  ها به خواست  از آن   شامری ممکن است    و   به حزب کرد   وسنت ی ها را مجبور به پ ک ی حزب حاکم هندوها و س 
و آن را   کردند  ی رو ی پ  ی شورو   ر ی از اتحاد جامه   ها نیز آن  حزب حاکم  ی اعضا  گر ی مانند د باشند.  وسته ی پ حزب به 

  در زمان حکومت   او بودند.    ورما مانند    یی ها ت ی وفادار به حزب شامل شخص   افراد   دانستند.   سم ی ال ی سوس   کعبه 
از )شاخه   خلق  دموکرات   ای  افتاد   ( خلق   ک ی حزب  زندان  اتحاد جامه به  توسط  کشور  اشغال  زمان  در  اما    ر ی ، 
 کشور را ترک کرد.   ۱۹85در سال    نکه ی خدمت کرد تا ا   م ی به رژ   تفاوت م   هایی در سمت   ، ی شورو 

سازمان جوانان    ورما عضو   ن ی نو   عضو پرچم بود و به وزارت امور خارجه منصوب شد.   ، پرس حكم چند   ، پركاش 
  حزب دموکراتیک خلق افغانستان رسکوبگرانه   ی ها است ی . س افت ی کامل حزب ارتقا   ت ی حزب بود و بعداً به عضو 

از    شامری از جمله    ی متمول و اشاف   ی ها از خانواده   ی ار ی ، بس ی اس ی و س   ی اجتامع   ی اصالحات اقتصاد   عرصه   در 
 . ند ترک کشور کرد   به مجبور  را    ک ی برجسته هندو و س   ی ها خانواده 

مخالفت کردند   ی با اشغال شورو  ان ی گرا و اسالم  ان ی گرا ی ، مل پرستان هن ی م  و اشغال کشور  ی از حمله شورو  پس 
  که ( از شهروندان درخواست کرد  ۱۹۹6- ۱۹۹2)   نشانده دست رهرب    ، الله ب ی . نج دند ی کشور جنگ  ی آزاد   ی و برا 

هندوها    ت ی جلب حام   ی برا   او   ت کنند. ی حام   م ی از رژ   ، متحده   االت ی ا   ت ی مورد حام   ی اسالم   ان ی جو جنگ   ه ی در نربد عل 
به مجلس منصوب كرد.    نگ ی س   ندر ی ها گنگا رام و جوگ ك ی و س  پ نیز    ها هرچند آن را  در    خود   ان ی ن ی ش ی مانند 

  ی وقت   بودند.   ر ی تأث ی خود ب توسعه در جوامع    یها پروژه   ی برا   ی بودجه دولت   ص ی در تخص   شان استفاده از نفوذ 
کردند و به    ت ی حام   ی مل   ی ها از جنگ آزاد ک ی ، هندوها و س مقاومت مسلحانه در برابر حزب حاکم باال گرفت 

 کمک کردند تا مقاومت را حفظ کنند.   ان ی جنگجو 
   ها ت ی اقل   ت ی و آزار و اذ   بنیادگرایان اسالمی 

قدرت    ۱۹۹2در اپریل    بنیادگرایان اسالمی و    ی فروپاشید شورو   ر ی اتحاد جامه   ت یدولت مورد حام اینکه  از    پس 
  ی ، صلح نسب شدند   ر ی کنرتل کشور درگ   ی برا   انه ی وحش   ی در نربد   ی اسالم   ان ی جنگجو   ی وقت گرفتند و    دست   به را  

  ک ی   کردن ن اقدام به مسلام ،  داشتند   از اسالم   ی که بر اساس درک محدود   ها آن   . از بین رفت   و ثبات شکننده 
که    ی جنگ   ؛ دند ی جنگ   گر ی کد ی با    قدرت به توافق برسند   م ی نتوانستند در مورد تقس که  ها  جامعه مسلامن کردند. آن 

  ناه گ ی ب   ان ی رنظام ی و غ   ب ی رق   ی ها مردان و زنان از گروه و در آن    خت شنا ی من   ت ی تعارض به رسم   ی برا   ی قانون   چ ی ه 
  دند. کر ی مثله م شان  های بدن و    ی بدرفتار ها  با آن ،  کردند می   تجاوز ها  آن بر  ،  گرفتند ی را گروگان م 

ها در ابتدا معتقد بودند که  ک ی ، هندوها و س کرد ی م   داد ی در رسارس کشور ب   ی قوم   ی که آفت پاکساز   ی حال   در 
قرار    ی گروه جنگ  چ ی ها در ه آن   را ی ز   ، رو نخواهند شد ه روب   ی اسالم   ان ی جنگجو   ی ها ها با مشکالت و خصومت آن 
 کشور را ترک کنند.   ستند خوا ی و من   شتند ندا 
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  مشاغل عمده تجارت   ل ی ها به دل ك ی خود پرداختند. هندوها و س   ی لوح ساده   ی برا   ی ن ی سنگ   نه ی ها هز ، آن متأسفانه 
،  ها آن   یانه با وحش رفتار  با    ی ساالران مرتبط با احزاب اسالم شدند. جنگ   گیری باج   منظور ه ب   یی ربا، طعمه آدم خود 

  ها به اجبار آن قرار دادند و پس از    ت ی آزار و اذ   ورد شان را م همرسان و دخرتان ، را غارت کردند   شان های شته دا 
 کردند.   خود مجبور به ازدواج با  ،  آوردن   امن ی ا 

  ی از محل  حرکت ها را هنگام آن مسلح   ان مرد کردند و از اینکه  با ترس و اضطراب زندگی می ها ك ی و س  هندوها 
، مورد  د ی خررفنت به بازارها برای ، انجام مشاغل و شاوندان ی مالقات با خو  ا ی  ت ی امن  ی جستجو  در  گر ی به محل د 

  . بردند ، رنج می خواستند ی پول م ها  از آن   و   دادند ی قرار م   ارعاب 
،  می اسال  جنگجویان  ی ها یی جو فرار از انتقام  ی را متقاعد کرد که برا  ی ار ی بس  ی و تعصب مذهب  ی اس ی س  رسکوب 

)در حال حارض تعداد    دوستان خود بگذارند   ا ی بستگان    ار ی شده خود را در اخت ران ی از کشور خارج شوند و امالک و 
هندو و    ی مذهب   مراکز ،  ها و مندر   ها ه گوردوار .  ( ۱00  شود ی زده م   ن ی تخم   شرت ی ب   ی و هندوها کم   ۳000ها  ک ی س 
حال   در  توسط افراد قدرمتند و مسلح ضبط شدند.  ا ی شدند و  ب ی ر تخ  ی داخل  ی ها ی ر ی درگ  ان ی در جر  ا ی  ک ی س 

  یی آسام   مناطق کشور و دو عبادتگاه مدرن در کابل از جمله مندر دیگر  در کابل و    ل ی قب   ن ی ، چند مرکز از ا حارض 
  . د ن پروان وجود دار   ه کارت   ه و گوردوار   یی در دامنه کوه آسام 

س   ی، شخص   ی ها خانه   ر ب   ی اسالم   ان ی و جنگجو جنایکاران    مداوم   حمالت  و  ترک  ک ی هندوها  به  مجبور  را  ها 
  یاعضا  ؛ جایی که خواهند بود   یت امن در  که آنجا    با این باور   کرد ها  و مندر   ها ه دن به گوردوار بر و پناه   شان ی ها خانه 

 . دهند تسلی می از جنگ را    ده ی د ب ی کنند و افراد آس ی محافظت م   گر ی د هم و از  کمک    گر ی کد ی جامعه به  

  ب ی تخر را   هند   ی ا ی ود ی در آ   ی هندو مسجد بابر  ت ی جمع   ک ی   ۱۹۹2در دسامرب سال  اینکه  پس از    گرایان اسالم 
اتباع    ا ب   ی گر ی ، با وحش آنچه در هند اتفاق افتاد   ی ها به تالف . آن کردند، جامعه هندو را به تنبیه شدید تهدید کردند 

  ج ی تدر ه ب   این جامعه کردند. از آن زمان  و تخریب    رت ها را غا ، معابد آن برخورد کردند در افغانستان    ک ی هندو و س 
رانده    ه ی به حاش و    اند ه را تحمل کرد   اذیت ها آزار و  که سال   یان ع ی ش   محروم شد.   ی اساس   ی ها ی از حقوق و آزاد 

وحش   نیز   ند ا ه شد  اذ   ی گر ی مسئول  و  آزار  س   ت ی و  و  مناطق ک ی هندوها  در  کابل   ی ها  کنرتل    ند ا از  تحت  که 
حزب    ان ی نظام ، شبه ۱۹۹2. در ماه مه  بود   ی اسالم   ت حزب حرک   و   افغانستان   ی حزب وحدت اسالم   ان ی نظام شبه 

 کابل ترصف کردند.   ی من ی را در منطقه تا   و ا ند و خانه  کشت ، همرس و پرسش را  ، موهان لعل بجاج وحدت 
مرد    ی ، اعضا شدند و پس از آزار خانواده   ک ی و و س هند   ی ها مسلح وارد اقامتگاه   ان ی نظام پروان شبه   ه کارت   در 

 یجمع مهاجرت دسته   سبب مسلحانه    ی ها ی ر ی درگ   د ی تشد   ( 227:  2007راوا  )   .زور ختنه کردند خانواده را به 
 ن کلامت شح داده شده است: ی ها از کابل در ا ک ی شد. پرواز هندوها و س   ی افراد از هر نژاد و قوم 

  یبه دهل  ا ی   رند ی بگ  زا ی و   ی توانند از کنسولگر ی من  گر ی هندوها د  و  است  فرا گرفته کاماًل را  )پایتخت(  کابل جنگ 
مگر    ، کند ی صادر من   ت ی ترانز   ی زا ی ، اما پاکستان و است پاکستان  راه زمینی از طریق    ن ی گز ی جا   ر ی مس   پرواز کنند. 

  ی ها افغان دیگر  ها از  آن   متامیزکردن   ی برا   ای نشانه   چ ی آنجا که ه   از   د. ن هند را داشته باش   ی زا ی از قبل و   نکه ی ا 
  )هندویی(   ت ی ، اگر هو حال   ن ی روند. با ا ی به پاکستان م   زا ی بدون و نیز  ، هندوها  دارد ن وجود    زا ی و   نیاز به دریافت بی 
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بدون  برای ورود  خود    ش ی و ر   دستار   ل ی ها به دل ک ی س  . ناک خواهند شد خطر  ی ت ی وضع دچار  ،  شود   آشکار ها  آن 
 4ی دشواری بیشرتی خواهند داشت. ن حت به پاکستا   زا ی و 

و روند صدور   گزارند احرتام می در هند مستقر افغانستان  گان به عنوان پناهند ها ك ی س   به هندوها و  هندوستان 
س   ی برا   زا ی و  و  هند طوالن ك ی هندوها  به  پاكستان  از  به   پرهزینه و    ی ها  و  ناچ   ای متأثرکننده   گونه بود    ز ی منابع 

 دریافتموفق به    ی ار ی مستقر شده بودند و بس   تخت ی پا ی،  در دهل   ک ی هندو و س   پناهندگان   . میبلعید ها را  خانواده 
مشخص    گونه این به    د ی ها در تبع ن آ   ی شدند. سبک زندگ   ی شامل   ی کا ی و آمر   ی غرب   ی اروپا  ی کشورها   ی برا   زا ی و 

  شده است: 
،  مالک   و ی . به گزارش راج آغاز کنند   د ی جد   ی ها در مکان ی  د ی جد   ی زندگ   شدند، کوشیدند که موفق به فرار    ی کسان 

 اند. مجاور پناهنده شده   ی و شهرها   تخت ی در پا   ان ی از پناهجو   ی اد ی ز   شامر ،  نو   ی امروز در دهل   م س ی خربنگار هندوئ 

  یی ها خانه  گران ی د  اند. مستقر شده  دفنس کلونی نو مانند الجپت نگر و  ی دهل  ک ی در مستعمرات ش  ثرومتندان 
جذب  افغان را    های ک ی س   ی که دهل   ی اند. در حال کرده   ی دار ی خر   دهلی   وسط شق و غرب را در مناطق طبقه مت 

 5. اند ساکن شده   همجوار   الت ی ا   ه، ان ی در هر   دآباد ی فر   ی از هندوها در شهر صنعت   ی ار ی ، بس کرده است 
  است ی س ،  تصاحب کردند قدرت را در کابل    ۱۹۹6و در سال  در قندهار ظهور    ۱۹۹4که طالبان در سال    ی هنگام 

  ظاهری   ر ی بر اساس تفس   ی جامعه اسالم   ک ی   ساخت   برای   یی قهقرا   ی کرد ی و رو   عرصه مدیریت در    ی تر رسکوبگرانه 
رفتار  خشونت    با ،  را نقض کردند   ها آن که احکام    ی کسان با  و    در پیش گرفتند   ی خود از اسالم و دستورات قرآن 

ها  آن   ی ها و از مردم خواستند که از مغازه   راندند   ه ی و به حاش کردند  ها را رسکوب  ک ی هندوها و س   ها آن  . کردند 
  ها تالش شد. اسالم آوردن آن   ی برا   ن ی چن هم   ، خرید نکنند 

جامعه    ی اعضا   تفکیک   ی برا   طالبان  سیک  مرد  و  جمع هندو  از    داد دستور  ها  آن به    ، مسلامن   ت ی از  که 
زنان در افغانستان صورت خود را بپوشانند    گر یمانند د   د ی زن جامعه با  ی اده کنند و اعضا زرد استف   ی ها برچسب 
در    ان ی هود ی در قبال    تلر ی آدولف ه   ی ها است ی س   پیروی از با    این گروه از روبند استفاده کنند.   ی رورس   ی و به جا 

جهان  جنگ  س دوم   ی طول  و  هندوها  را  ک ی ،  آن   ک ی تفک   عماًلها  به  و  خانه   ها کرد  داد  را    ی ها دستور  خود 
 کنند.   شناسایی به عنوان محل اقامت هندو  کنند تا    ی گذار نشانه 

در    این گروه را و اقدام گستاخانه    ی مذهب   ی اقدامات سخت طالبان را به عنوان نقض آزاد   ی جامعه جهان   هرچند 
  ر د   ی مذهب   ی ها ت ی از اقل ر  اما در حفاظت مؤث ،  محکوم کرد   200۱  ربوری در ف   بودا   کر ی پ دو مجسمه غول   ب ی تخر 

 . شکست خورد   ی اسالم افزایش  گرایش ارتدوکسی روبه برابر  
  ها در دوره پس از طالبان ک ی هندوها و س   ت ی وضع 

محكوم كرد و خواستار    او   سازمان القاعده   ی دادن به اسامه بن الدن و اعضا متحده طالبان را به خاطر پناه   االت ی ا 
طالبان را به   ین کشور ا  شد.  قا ی در آفر  كا ی آمر  ی ها در سفارتخانه  ی گذار متحده به اتهام مبب  االت ی به ا  او  ل ی تحو 
  200۱سپتامرب   ۱۱و پنتاگون در    ورک ی و ی دوقلو در ن   ی ها متهم کرد و پس از حمله به برج   سم ی از ترور   ت ی حام 
  ۱8طالبان را آغاز کرد و در  اکترب مبباران مواضع مستحکم    7متحده از    االت ی ها گرفت. ا آن   ی به رسنگون   م ی تصم 

 د. ش دولت منصوب    س ی به عنوان رئ   ی و حامد کرز   شکست خورد   لبان طا   : داد   ان ی دسامرب به مبباران خود پا 
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داد که    ل تشکی (  2002  جون   ۱۹– ۱۱جرگه ) ه ی لو   کابل   در ،  خود   ی به رهرب   دن ی بخش   ت ی مرشوع   ی برا   ی کرز 
  یاز جامعه جهان   یی دلجو   ی برا ند.  ن بحث و گفتگو ک   د ی جد   ی قانون اساس   س ی نو ش ی منتخب در مورد پ   ندگان ی منا 

اوتار س او  ،  حقوق برش   ی ها و گروه  آن   نگ ی گنگا رام و  بعداً  به عنوان اعضا )که  را  ،  پارملان منصوب کرد   ی ها 
  آموخته دانش و    ک ی ، زن برجسته س ار ی هرن   ی نارکل ا   ن ی چن و هم   ک ی دو مرد از جوامع هندو و س ،  ( 20۱0– 2005

 . کرد   ی معرف   به جرگه   را   دانشگاه کابل   ی دانشکده دندانپزشک 
احرتام    ، قانون بر    ی مبتن   و   ک ی دموکرات   ی حکومت   ستم ی س   جاد ی طالبان ا   ه ی عل   کا ی شده جنگ آمر از اهداف اعالم   ی ک ی 

ثبات در کشور   جاد ی تنها در ا متحده و ناتو نه  االت ی ، ا طالبان  ی زمان رسنگون  از  . بود به حقوق برش و حقوق زنان 
مسلامن  ر ی غ   ت ی جوامع اقل   ژه ی و ، به که در برابر مردم پاسخگو باشد و به حقوق شهروندان خود   ی دولت   جاد ی بلکه در ا 

ز  که ا   به اتحاد شامل   بسته وا   ی اسالم   ان ی ند. جنگجو ا ه ، ناکام ماند ارد ز احرتام بگ   ـ ها ک ی ، هندوها و س ان ی ح ی مس ـ 
برجسته در    ی ها به حفظ سمت   رفتند، گ پاداش    ین کشور ا  و از   کردند   ت ی طالبان حام   ه ی متحده عل   االت ی جنگ ا 
  دهند. ی ادامه م   د ی جد   ساالری دیوان 

  روان ی پ به    ی قانون اساس   ن ی شد. اگرچه ا   ی جمهور   ی رسم   ن ی اعالم شد و اسالم د   ی اسالم   ی جمهور   افغانستان 
به   در   ادیان   دیگر  غ دهد آزادی می خود  دین    عمل  شهروندان  اما  از    رمسلامن ی ،    ج ی نتا   به چالش کشیدن را 

ر  نامزدها   د ی گو ی م   این قانون   62  ماده   كند. ی منع م   ی جمهور   است ی انتخابات    »تبعه   ی جمهور   است ی ر   ی که 
  آمیز رفتار ر ی ها تحق ك ی با هندوها و س  ی اسالم  ان ی اصولگرا  .« افغان باشند  ن ی والد از ، مسلامن و متولد افغانستان 

 تی را كه از حقوق جوامع اقل   د ی جد   ی دهند و اصول قانون اساس ی قرار م   ت ی ها را مورد آزار و اذ كنند و آن ی م 
 . رند ی گ ی م   ده ی ، ناد د كن ی م   ت ی حام 

دوره    ک ی نوان  از سقوط طالبان به ع   ، که به پاکستان و هند پناه بردند   ی ها در افغانستان و کسان ک ی و س   هندوها 
بهبود   د ی جد  زندگ   افته ی و  تبع   ی در  در  کردند.  استقبال  آن د ی خود  د   ها ،  افغانستان   گر ی مانند  از  ،  پناهندگان 

خود    ده ی پاش هم از   ی زندگ   ی بازساز   ی خانه برا   ه و مشتاق بازگشت ب   خود   کشور   در   ها پیرشفت مشتاقانه شاهد  
  شده است:   ف ی توص   چنین بازگشت به وطن خود    ی ها برا آن   ی بودند. آرزو 

 وی از راد   ی خرب بد . اگر  م ی گرفت ی جشن م ، آن را  م ی د ی شن ی درباره افغانستان م   ی خوب   ی خربها   گاه ، هر د ی گو ی م   لعل 
اجداد   هن ی م  ؛ ماست  هن ی کشور م  ن ی ا  را ی ز  ؛ شد ی م ما   ی ناراحت  سبب   م ی کرد ی متاشا م  ا ی  م ی د ی شن ی م  ون ی ز ی تلو   ا ی 

 ما. 
با جوامع اطراف    امنه ی صم   ی روابط   دارای ،  معروف است   قلعه   به هندو   ی ، که نزد مسلامنان پشتون محل نگر   پرم 

 یگل   م ی عظ   ی وارها ی کردند که با د ی م   ی زندگ   ی هکتار   25  ی روستا   ن ی در ا   ک ی خانواده هندو و س   ۱50بود. حدود  
 6ها محصور شده بود. پشتون   ی محل   ی معامر   مطابق 

س   شامری  و  هندو  پناهندگان  برا   ک ی از  هند  و  پاکستان  بازساز   ی از  در  افغانستان    ی شکت  به  خود  وطن 
  ی خ ی امالک تار   ی ر ی گ بازپس   ی ، برا کرد ی م   ی دهه در هند زندگ مدت دو ، که  ساله   6۳  ل ع ل   شانکر  بازگشتند. 

  ی امالک   ت ی مالک کمک کند تا  به او  خوست بازگشت و از دولت خواست    به   ( خانه عشق )   جامعه معروف به پرم نگر 
  . اند، پس بگیرد شان کرده اشغال   ۱۹۹0مردان قدرمتند در دهه  را که  
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  دشواری   کارزار   ی اس ی خصامنه س   ی فضا خود در    ی مذهب   ی ها حفظ فرهنگ و سنت   ی ها برا ك ی و س   هندوها 
  ی ر ی گ بازپس  ی ها برا به آن  نکردن ها و کمک از حقوق آن نکردن ت ی حام  ل ی از دولت به دل  ها آن  ی ت ی دارند. نارضا 

ها )محل  شمشان در کنار    متعصب   گان ی همسا   ل ی ند و به دل ا مواجه با خصومت    ها آن   است.   افزایش روبه شان  اموال 
های  مقام . ستند ی ود ن طبق سنت خ مردگان  اجساد هنوز قادر به سوزاندن کنند، زندگی می ، سوزاندن اجساد( 
ها از  ك ی و س   هندوها  . رند ی گ ی م   ده ی مکرر ناد   ن یگز ی جا   ی ها کردن محل فراهم   رای ب ها را  آن   های دولتی درخواست 

تالف  تهد   ی ترس  آن   ی افراد قدرمتند   د ی و  امالك  بودند كه  كرده  اشغال  را  بازپس ی ، من ها  در    ی ر ی گ توانستند 
  ی هنگام درخواست خدمات دولت  ها آن  جربان خسارت باشند.  ا مراجع قانونی ی در پی توسل به خود  های ن ی زم 

  منظور ه ها ب ، آن عنوان مثال ه مواجه شدند. ب   بر رس قدرت   گرایانِ اسالم   کاملِ   ض ی تبع با    با استقبال رسد و گاه 
وزارتخانه    ن ی اما ا   ، د کردن   مراجعه   ارشاد، حج و اوقاف به وزارت  موجود خود    ی ها عبادتگاه   رای ب   گان ی برق را   ن ی تأم 

کرد آن   رر مک   ی ها درخواست  رد  را  اینکه ،  ها  برا   با  را   ی دولت  برق  با    دولت کند.  ی م   ن ی تأم   گان ی مساجد 
  . کند ی باالتر رفتار م   ی ها نه ی مشمول پرداخت هز   ی تجار   ی به عنوان نهادها   ک ی و س   هندو   های گاه عبادت 

با  ،  دارند   ی کرس   ک ی فقط    ی مل   ی ها در شورا . آن شوند به حاشیه رانده می ها  ک ی ، هندوها و س ی اس ی صحنه س   در 
،  20۱0در سال    ی انتخابات پارملان   ان ی کردند. در جر   ی الب ،  ی کرس   ک ی جامعه  هر ،  ی دو کرس   ی برا در دولت    اینکه 

از    ی کرس یک    ی برا   جامعه   ی نامزدها   ، ار ی هرن انارکلی  و    ۱۹80سابق ارتش در دهه    فرس پال، ا   نگ ی س   پتال ی پر 
  ی ندگ ی پال به منا   نگ ی س   پتال ی را به سنا منصوب کرد. پر   ار ی هرن   ی اما شکست خوردند و کرز   ، کابل رقابت کردند 

دخرت    ی عروس   ی مهامن   ر ب   ی گذار انتحار مبب   ک ی   در حمله   20۱2جوالی    ۱4از جامعه خود ادامه داد و در  
ها  ک ی با دخالت هندوها و س   ی اسالم   ان ی ادگرا ی ران و بن کا کشته شد. محافظه ، عضو پارملان  ی گان خان سمن احمد 
هندوها و    باره خود را در   های دیدگاه   ی مل   ی عضو شورا ،  اف ی رسول س   عبدالرب   ند. ا کشور مخالف   است ی در س 

  شمرده   ه ذم اهل  از    ی بخش   ، عت ی ش   ن ی قوان افغانستان مطابق    ی ها و هندوها ک ی س  : کرد   ان ی ب چنین  ها  ک ی س 
توانند مشاغل  ی ها م ند. آن ا ها ملزم به پرداخت جزیه اما آن   ، ها محافظت کند موظف است از آن   دولت   شوند. ی م 
  هنگام   باشند.   ی اداره دولت   ا ی ارگان    ک ی توانند مسئول  ی ، اما من داشته باشند   ار ی را در اخت   ی مانند پزشک   ی رنظام ی غ 

، هندو مجاز  نباشد  چوکی باشد و  ستاده ی مسلامن ا اگر  سالم کند.  هندو   نخست ، الزم است  مسلامن مالقات با 
  7. ست ی ن   بر آن به نشسنت  

  ی خوددار   ی دولت   کاتب از اعزام فرزندان خود به م  ، آموزان گسرتده دانش  ت ی آزار و اذ  ل ی ها به دل ک ی و س  هندوها 
 بیشرت  8. شوند ی م   ی مال   ت ی فرستند که توسط جوامع خودشان حام ی م   ی ها را به مدارس خصوص کنند و آن ی م 

  ، جامعه   ی شدن سطح زندگ تر م ی وخ   ل ی ند و به دل ا بسته   ی ساختار   ب ی آس   ل ی به دل   هندو و سیک   جامعه   مکاتب 
  کاتب ، چند خانواده مرفه فرزندان خود را به م حال   ن ی را ندارند. با ا   ها نه ی پرداخت هز   یی ها توانا از خانواده   ی برخ 

، ننگرهار و کابل  مند ل ، ه ی غزن های  والیت هریک از  و گزارش شده است که در    فرستند ی م   ی امللل ن ی ب   ی خصوص 
 مکتب وجود دارد.   ک ی   ک ی کودکان س   ی برا 

  هرچند داند.  ی ارتداد و کفر م   مانند   رمی را ج   ی اسالم   های اسالم و سنت ، مخالفت با  ی اسالم   رانه ی سختگ   ن ی قوان 
  ی شغل   ی ها فرصت   ی جستجو   هنوز هم هنگام ، اما  و کاراند   خود   دینی   به فرایض   عمل ها مجاز به  ک ی هندوها و س 
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ها  ک ی س   شوند. ی رو م ه روب   خود با موانع و آزار و اذیت بنیادگرایان   ی مذهب   ی ها جشن   ی هنگام برگزار   و    ادارات در  
با گرفنت  معمواًل   تولد  مراسم مذهبی را  نانک جشن  بن گورو    ن ی چن   لی و   ، کنند برگزار می   ک ی س   ن یی آ   انگذار ی ، 

با از    ی ر ی جلوگ   ی برا   گر ی د   ی در کابل و جاها   یی ها ت ی فعال  .  یافته است ، کاهش  مسلامنان متعصب   درگیری 
 . دهند ادامه می خود    ی ها ی حقوق و آزاد   یابی به برای دست به مبارزه  ها  ک ی هندوها و س 

برش است. با وجود ، فعال حقوق مستقل حقوق برش افغانستان  ون ی س ی کم   پیشین ، عضو انارکلی هرنیار  سناتور 
دادن  ان ی و پا   ی ت ی جنس   ی برابر   ی ارتقا   ی برا   و ا ،  شوند ی رو م ه که زنان در جامعه مردساالر با آن روب   ی شامر ی موانع ب 

ترویج   ی را برا   مدنجیت سینگ یونیسکوـ  زه ی جا   20۱۱در دسامرب    و ا جنگد.  ی ها م ت ی زنان و اقل   ه ی به خشونت عل 
 کرد.   افت ی در   بردباری و عدم خشونت 

هنگام  )   هند   ر ی وز ، نخست نگ ی منموهان س از  ،  بودند   ی ناراض   كا ی آمر   ت ی كه از دولت مورد حام   ك ی و س   هندو   جامعه 
ها  آن   ی زندگ   به این دلیل که الگوی ها و هندوها  ك ی به س که  درخواست كردند    ( 20۱۱از كابل در ماه مه    د ی بازد 

اتحاد  وابسته به    ی ساالران و باندها جنگ   . با اینکه بدهد هند    ی ، شهروند رو است ان با تهدید روبه در افغانست 
  ها آن ، دولت هند در قبال اوضاع  ند داد ی قرار م   ت ی مورد آزار و اذ   ۱۹۹0دهه    ل ی در اوا را  ها  ک ی هندوها و س   شامل 

 حفظ کند.   این اتحاد خود را با    ک ی تا روابط نزد   اکت ماند س 
تحت    ی منطقه شامل  به را  نهاد نام دولت  کرسی رانده شدند و  رون ی از کابل ب  اتحاد شامل  ی روها ی ن  نکه ی از ا  پس 

منتقل کردند  نزد کنرتل خود  روابط  هند  رهرب   تر ک ی ،  از    آن   ی با  کابل  هنگام ترصف  و  کرد  عل آن برقرار    ه ی ها 
  ی، ا پروژه توسعه   دالر   ارد ی ل ی م   ۱.6  حدود هند با    هرچند   کرد.   ت ی پاکستان حام   ت ی طالبان مورد حام   ان ی نظام شبه 

  شرت ی ب   ی انجام کارها   ی برا   ی ، اما بر دولت کرز است افغانستان    ی بازساز   برای کننده  کشور بزرگ اهدا   ن ی ششم 
  . فشار وارد نکرد   ک ی هندو و س   ت ی دفاع و محافظت از حقوق اقل   منظور ه ب 

و توسعه    ی بازساز   ی برا   ی امللل ن ی کمک ب   اردها ی ل ی م از  برند و  ی رنج م   ی همچنان از نظر اقتصاد   ها ک ی و س   هندوها 
ها در صحنه  از آن   ی ندگ ی سلب منا   ی برا   ها تالش   ها نرسید و پولی به آن یک شانزده ها در افغانستان  رساخت ی ز 

اصالح کرد تا  را    ی انتخابات پارملان قانون    20۱۳  جوالی در    ندگان ی است. مجلس منا   ان ی در جر   ز ی ن   ی اس ی س 
 یک کرسی تعیین شده بود. جامعه در پارملان  این    ی اعضا بر اساس آن برای  که  را حذف کند    ای ماده 
در داخل و خارج از کشور نسبت به   ی جامعه مدن  ی ها ها و سازمان ک ی جامعه هندو و س  ی مرکز  ی شورا  ی اعضا 

درباره   مشابه   ای اده مجلس م   اما نکته درخور توجه این است که اشت.  ند   ی ا جه ی اما نت   ، دند کر ض  ا عرت ا اقدام    ن ی ا 
شد    سبب ها مداوم حقوق آن  نقض ، رسکوب و  ت ی و اذ  آزار  حذف نکرد.  را  ها ی وچ ک  ی برا  یی ها کرسی  اختصاص 

این  ند تا مهاجرت گسرتده  ن کنند و از آژانس درخواست ک   رجوع جامعه به دفرت سازمان ملل در کابل    ی اعضا 
 کند.   ل ی از افغانستان تسه   جامعه را 

 گیری جه ی نت 
ها با افتخار در  ند. آن ا کشور   ن ی پرست و وفادار ا هن ی و شهروندان م   افغانستان   ی بوم مردمان  ها  ک ی و س   هندوها 

  ند. ا ه کرد کار    ی خصوص مؤسسات  و    دولت در    یی ها به عنوان مقام   تفاوت م   ی ها ت ی ظرف   با و  مسلح خدمت    ی روها ی ن 
ند كه چگونه  ه بود فراموش كرد ها از آن  ی برخ  ی داده بودند و حت  وند ی پ  ی فرهنگ محل  ا خود را ب  ت ی با موفق  ها آن 
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تقریباً مهلک را    ای ها رضبه گریان به قدرت رسیدند، آن اسالم   هنگامی که خود صحبت كنند.    ی به زبان مادر 
  کشور را ترک کردند.   ی مذهب ـ ی اس ی فرار از رسکوب س   ی ها برا از آن   ی ار ی بس و    متحمل شدند 

کشور و جوامع    ی به خانه بازگشتند تا در بازساز   ز ی ها ن ، آن پناهندگان   دیگر از سقوط حکومت طالبان مانند    پس 
،  حال   ن ی ا   با   ، به دست آورند. کرده بودند رصف  مردان قدرمتند ت امالک خود را که  دوباره  خود شکت کنند و  

 ناکام ماندند.   ها آن   ی ها ی و کابل در حفاظت و دفاع از حقوق و آزاد   ی جامعه جهان 
 جی ترو   برای   و ا   های وعده نبود و    ی لفاظ   جز   ی ز ی ها و جوامع تحت ستم چ ت ی دفاع از حقوق اقل   به   ی کرز   تعهد 

  جرگه و پارملان محدود شد. یه جامعه در لو این  عضو    ک ی به انتصاب    ، ن ی نش ه ی حاش ی  ها ک ی حقوق هندوها و س 
کند.  ی محافظت من   دار ریشه کاماًل    ی ها از حقوق جوامع تحت ستم در برابر مخالفت   یی تنها قانون به   ب ی تصو 
  ربال ی ل   تنها برچسپ خود  به    گرایان که اسالم   ی تا زمان   افت ی ها بهبود نخواهد  ک ی هندوها و س   یت اسفبار وضع 

 مسلامن ادامه دهند. ر ی شهروندان غ   ت ی اذ   و مبانند و به آزار    ی باق   قدرت   وضع م   در   ی دولت   ی ها و در دستگاه   ند زن ب 
  نی ، و ا ناآگاه مبانند   گر ی کد ی   ی ها ، فرهنگ و سنت خ ی شوند که از تار ی م   ب ی ترغ   ماهرانه   ای شیوه و جوامع به    مردم 

احرتام   ی اندازد. آموزش به مردم برا ی م  ر ی به تأخ  شرت ی جامعه ب در  را  اختالفات  ن ی ا  حل منصفانه  ی ها امر فرصت 
مثبت خواهد بود و درج موضوع تنوع و تکرث در    ی ، گام ضعف   ی منبع قدرت به جا  ک ی به عنوان    کرث به تنوع و ت 

عین  را   گران ی و د   خواهند بود   آگاه   ی خوب که به را گسرتش دهد   نده ی آ   ی ها نسل   افق دید تواند  ی م   ی درس   متون 
  . خود خواهند پذیرفت 

سلسه  به انجام یک اگر اقدام  ،  را کسب کند جوامع مظلوم    حامیت   و   ت ی خود را تثب   ت ی مرشوع   ست توان ی م   دولت 
خانواده بازماندگان    ی اعضا برگزاری یادبود برای    ا ی جربان خسارت    ا ی   ی مانند عذرخواه کرد؛  می   ی عموم   کارهای 

  ی ات ی تا جنا کشور  سیاه از    خ ی تار   ن ی خاطرات چن   داشت نگاه زنده   ی برا   هایی اقدام   ـ   ی قوم   ی نگ پاکساز ج   ان ی قربان 
   . رخ ندهد   نده ی آ   ر مشابه د 

وظیفه اخالقی  خود    ک ی شهروندان هندو و س   از جمله و    تحت ستم   ت ی حقوق جوامع مسلامن اقل برای تأمین    کابل 
زخم دارد  اذ سال   ی ها .  و  آزار  شهروند   ت ی ها  حقوق  نقض  در صورت   ان ن ی نش ه ی و حاش   ستمدیدگان   ی و    ی تنها 

 شوند.   ده ی به محاکمه کش   ت ی برش   ه ی عل   ات ی است که عامالن جنا   پذیر بهبود 
Notes: 

1 - For details on the Hawala System, see Ballard (2003). 

2 - The Tribune, 4 March 2012. Accessed May 5, 2012. http://www.tribuneindia.com/2012/ 

20120304/spectrum/main3.htm. See also http://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism_in_Afghanistan 

3 - Mir Ismail Masroor Najimi. “Yadwara-e az Hamkaran-e Hinduyam” [Remembering My Fellow Hindus]. 
Accessed 27 April 2012. http://kabulnath.de/Schankar%20Dara/Minare%20Chakari/M. 

Masor/Hamkaran%20e%20Hindu%20am.htm 

4 - Lavina Melwani. “Hindus Abandon Afghanistan” (Hinduism Today, April 1994). Accessed April 25, 
2012. http://www.hinduismtoday.com/modules/smartsection/item.php?itemid=3259 

5 - Ibid. 
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6 -  Abubakr Siddique. “Afghan Hindus, Sikhs Seek to Reclaim their ‘House of Love’” (Radio Free Europe 
(Radio Liberty), 11 November 2011). Accessed April 24, 2012. http://www.rferl.org/ 

content/hindus_sikhs_seek_to_reclaim_afghan_house_of_love/24388591.html 

7 - Reza Mohammadi. “Afghanistan’s Marginalized Hindus: Despite its Long History in the Country, 
Afghanistan’s Hindu Minority Has Been Pushed to the Fringes of Society” (The Guardian, 2 August 

2009). http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/aug/02/afghanistan-hindus 

8 - Hijratullah Ekhtyar. “Afghan Sikhs and Hindus Face Discrimination at School.” Institute of War and 
Peace Reporting, ARR, No. 405, 28 July 2011. Accessed April 24, 2012. http://iwpr.net/reportnews/afghan-

sikhs-and-hindus-face-discrimination-school 
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 ها؛  تبعیض علیه اقلیت 
 جانبه در افغانستانچالش فراراه رشد و توسعه همه 

 .   جواد دهقانی علی  
 چکیده

ـ شده است و  صورت آرمانی البته نه به در نظام جمهوری پساطالبانی، توجه بیشرتی به مباحث حقوق برشی ـ 
های مهم برای  اند. یکی از شاخص داشته   نباید غافل شد که جامعه مدنی و دولت در این میان سهمی متفاوت 

توازن به ساختارهای فرهنگی، اجتامعی،  یافته در روزگار کنونی، داشنت نگاه برابر و م ای توسعه داشنت جامعه 
ترکیب قومی، زبانی، دینی و فرهنگی   از همسایگانش  بسیاری  افغانستان مانند  سیاسی و اقتصادی است. 

از یک پیچیده  دارد.  به ای  این ساختار  در  از  سو،  و  نیستیم  اعتنایی  قابل  اکرثیت  شاهد  موزاییکی،  اصطالح 
 پوشی نیست. شم ها هم قابل چ ، وجود اقلیت سو دیگر 

ها در  شناخنت آن رسمیت ها در افغانستان، شناسایی و به یکی از مشکالت در مورد پرداخنت به موضوع اقلیت 
های قومی، نژادی و زبانی به علت نقصان در نظام آماری کشور، دارای وضعیتی  گام نخست است. برخی گروه 

های  شده در جامعه افغانستان نسبت به گروه نهادینه های ساختاری و  مبهم هستند. در این میان، اعامل تبعیض 
ها و توسعه  اقلیت   موضوع فرودست نیز مزید بر علت شده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط میان  

در افغانستان است. در این تحقیق مفاهیم اساسی از قبیل اقلیت، تبعیض، رشد و توسعه روشن شده و سپس  
ها با توسعه پیوند خواهد خورد. الزم به ذکر است که این تحقیق براساس  راساس نظریه سیستم ها ب موضوع اقلیت 
 ای صورت گرفته است. تحلیلی و کتابخانه ـ روش توصیفی 

 کلیدواژگان 
 اقلیت، تبعیض، توسعه، رشد، افغانستان. 
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 مقدمه
دهند. ولی آنچه مسّلم است تحوالت دو  ارتباط می   ها را به معاهده وستفالی برخی سابقه پیدایش موضوع اقلیت 

بازگشتی در جهان بر جای گذاشتند. آغاز جنگ جهانی اول را به  جنگ جهانی اول و دوم است که آثار بی 
شان  های فرودست در جوامع های حاکم آن روزگار با اقلیت زنند و در ادامه قدرت ها نیز گره می موضوع اقلیت 
گیری هلوکاست بود. هرچه در تاریخ به سوی زمان حال  ی کردند که منونه بارز آن شکل متعدد   رفتارهای سوء 

می  پررنگ پیش  شاهد  اقلیت تر آییم،  موضوع  آن شدن  پیرامونی  مسایل  و  بین ها  مجامع  با  هاییم.  املللی 
قوقی ثبات  ها را از لحاظ ح اند که جایگاه اقلیت های جهانی در پی آن بوده گرفنت از نتایج سوء جنگ درس 

 ها فراهم کنند تا دستخوش حوادث روزگار نشوند. بخشند و مأمنی برای آن 
بر  اروپا  سیاسی  چهرۀ  دگرگونی  و  اول  جهانی  جنگ  از  امپراتوری »پس  فروپاشی  روسیه،  اثر  های 

اقلیت ـ اطریش  مسأله  عثامنی،  و  وسیع مجارستان  حال  عین  در  و  جدید  ابعاد  چون  ها  گرفت:  خود  به  تری 
هایی که فراسوی مرزهای سیاسی پراکنده بودند، صلح و ثبات جامعۀ  ها، خصوصاً اقلیت های اقلیت ته خواس 

امللل دیگر  املللی آن منایان شد. از آن پس حقوق بین داد، اهمیت بین املللی را در معرض تهدید قرار می بین 
 ( 440:  ۱۳7۳  تفاوت باقی مباند.« )نادر ذوالعین، توانست نسبت به این مسأله بی منی 

ها، همواره شاهد تعّدی به  های گسرتده در سطح جهان برای پرداخنت جّدی به مسئله اقلیت با وجود تالش 
آن  دولت حقوق  سوی  از  سازمان ها  گروه ها،  و  بوده ها  گوناگون  به های  و  ایم.  که مسئله جنگ  زمانی  در  ویژه 

ها، جنگ  های متأخر درباره اقلیت شود. یکی از منونه ی م   چند گونه مشکالت دو گری حرف اول را بزند، این نظامی 
 ها شد. املللی به مسئله اقلیت میالدی است سبب توجه دوباره محافل بین   ۹0بالکان در دهه  

را دارد و قبل از آن نیز حاکمیت استبدادی را    ثباتی دهه جنگ و بی کشور افغانستان نیز که سابقه بیش از چهار 
گیری افغانستان مانند بسیاری از  ها کارنامه درخشانی ندارد. شکل تجربه کرده است، در مورد موضوع اقلیت 

های استعامری بوده است و چه بسا عامدانه بافت و ساختار اجتامعی آن نیز  کشورهای منطقه حاصل رقابت 
باالیی است و هیچ ت. گفته می دچار تحوالت جدی شده اس  تنوع جمعیتی  افغانستان دارای  کدام  شود که 

اکرثیت  ادعای  یکسان توانایی  بر  متمرکز  حاکامن  سیاست  گذشته،  سالیان  در طول  ندارند.  را  سازی  بودن 
های گوناگون بوده است که در عمل شکست خورده است. از سویی برای داشنت  اجتامعی به شیوه ـ فرهنگی 

های  جاست که مسئله اقلیت های متنوع رضوری است. در این یافته، همکاری متام بافت ای پویا و توسعه جامعه 
 خورد. پیوند می   عنوان جزئی از بافت کلی افغانستان با توسعه آن خرد و کالن نیز به 

آن نخواهیم  گذاری نباشد در نتیجه شاهد توسعه  در شایطی که افغانستان محیط امن اقتصادی برای رسمایه 
های امنیتی در درون  نیافته، مکان مناسبی برای رشد انواع ناهنجاری عنوان یک کشور توسعه بود و در نتیجه به 

از شاخص  بود. یکی  نا و پیرامون خود خواهد  به موضوع  های  توجه  به میزان  امنی در دنیای حارض، مربوط 
 ها در جوامع است. اقلیت 

  



 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 85  

 چارچوب نظری 
هایی از آن تا درجه باالیی از رفاه، امنیت، آرامش و موارد  کنیم که ساکنان بخش امروزه در جهانی زندگی می 

فرسا  های دیگری از آن دستیابی به چنین مواردی سخت و طاقت مشابه برخوردار بوده ولی در عین حال در بخش 
بابت نارسایی از این نابسامانی   و حتی نشدنی است. گفتنی است که بخشی عمده  های موجود در مورد  ها 

طور جّدی  املللی است که تأثیر خود را در محیط پیرامونش به ای و بین های حاکم محلی، منطقه رفتارهای نظام 
نگری در پیوند با مشکالت پیش روی جامعه و نظام سیاسی افغانستان،  ماندن از جامعه گذارد. مغفول بر جای می 

کوشد  وسعه، امری مشهود در پیوند با تحقیقات پیرامون آن است. نگارنده این تحقیق می گذر از آن و رسیدن به ت 
ها و توسعه. نگارنده در حّد بضاعت علمی خود سعی های مغفول بپردازد؛ پیوند بین اقلیت به یکی از این زمینه 

 های سیستمی بپردازد. گرفنت از نظریه کند به بررسی این مسئله با کمک می 
 سیستم   ـ تعریف 1

تر شود. بنابراین  در ابتدا الزم است به تعریف سیستم پرداخته شود تا پس از آن، نوع نگاه این تحقیق نیز روشن 
های  فرد است که خود نیز از سیستم به شود منظور سیستمی منحرص مجموعه و روشی که اشاره می در ادامه به هر 

توان به جامعه به عنوان یک سیستم اشاره کرد  ل می گوناگونی تشکیل شده است. روشن است که در مقام مثا 
های گوناگون دیگری تشکیل شده است و یا از انسان به عنوان یک سیستم نام برد که او نیز از  که از سیستم 

 های متعدد دیگری تشکیل شده است. سیستم 
برای حکومت یا سبک حکومت یک دو ۱»نظام؛ سیستم؛ دستگاه؛ سامانه:   ـ مجموعه  2لت.  ـ واژه استعاری 

ـ اجتامع اصول ۳آورند.  یابند و یک نوع کل واحد را به وجود می عنارصی که بین خود به شکل معینی پیوند می 
ای  ـ مجموعه 4شکلی که تشکیل یک نظریه یا مکتب را بدهد. و قواعد مربوط به یک موضوع و مرتبط به هم به 

ـ هر مجموعه اجزاء، قطعات، اشیاء،  5واحدی را به وجود آورند.  از عنارص و آحاد که با ایجاد روابط متقابل، کلیت  
 ( 67۱:  ۱۳86راد،  ای که متقاباًل با هم مرتبط باشند.« )آقابخشی، افشاری امور یا موجودات زنده 

»سامانه یا به انگلیسی سیستم مجموعه یا گروهی از اشیاء مرتبط یا غیرمرتبط است که هدف یا اهدافی خاص  
می  دنبال  به ک را  محدود  گونه نند،  آن  فیزیکی  نوع  به  تنها  سامانه  دهند.  تشکیل  را  پیچیده  واحدی  که  ای 

شود. اصطالح سیستم  های مجرد پویا نظیر اقتصاد نیز به کار گرفته می شود، مفهوم سامانه در مورد پدیده منی 
ای است از عنارص  موعه دارد که به معنی با هم جای دادن است. سیستم مج  (systema)ریشه در واژه یونانی 

اند. در زبان فارسی واژه سیستم به دلیل کرثت  به هم مرتبط که برای نیل به هدف مشرتک با هم در تعامل 
اند. به سامانه،  های سامانه و نظام، برابرهای فارسی متداول برای واژه سیستم استفاده متداول شده است. واژه 

مانند  است  شده  هم گفته  یا دستگاه  معادالت خطی    (solar system)منظومه شمسی    منظومه  و دستگاه 
(system of linear equations) ای است که یک متامیت یگانه را  پیوسته هم ای از عنارص به . سیستم، پیچیده

کند و از همین رو  مند و منظم را درست می ای سامان ای معمواًل مجموعه دهند، چنین ترکیب پیچیده شکل می 
)خواجه، عطاران،    گویند که از واژه پارسی سامان به معنی نظم و ترتیب گرفته شده است.« می   به آن سامانه 

 ( ۳5ـ ۳4:  ۱۳۹5
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 ها خاستگاه و پیشینه نظریه سیستم 
ویژه قرن  های گذشته به عنوان نظریات سیستمی شاهدیم، نتیجه تحوالتی است که در طول سال آنچه امروزه به 

گذاری این نظریه  شناسی شکل گرفته است. در حقیقت پایه ر مانند زیست های دیگ گذشته میالدی در رشته 
ای و در  رشته های فراوان و تعامالت و تلفیقات میان بیرون از علوم سیاسی صورت گرفته و بعدها در اثر دگرگونی 

 آخرین مراحل آن به علوم سیاسی پای گذاشته است. 
شود. جیمز میلر، رئیس  ها دانسته می عمومی سیستم »دانشگاه میشیگان، محل اصلی رشد و تحول نظریه  

های زنده« نوشته است  شناس بود، کتابی به نام »سیستم مؤسسه پژوهشی این دانشگاه که فردی پزشک و روان 
انرژی و فرایندهای اطالعات صحبت می  از ماده،  از ویژگی که  به  کند.  او  نگرش  نحوه  اثر میلر،  های متامیز 

داند که وارد سیستم شده و پس از پردازش از آن  هایی می ای از داده العات را مجموعه اطالعات است. او اط 
های مربوط به روابط بین سطوح بسیار مفید است. از سوی  ویژه در پیوند با فرضیه شوند. نظریه او به خارج می 

شود. کنت  ها شناخته می بازی پرداز مشهور  دیگر آناتولی راپوپورت نیز از دیگر افراد این دانشگاه است که نظریه 
ها و افراد  هاست که مدل اکولوژیکی را برای درک رفتار شکت بولدینگ نیز از جمله اقتصاددانان همکار آن 

می به  کار  به  سیستم  درون  در  موجود  واحدهای  عمومی  عنوان  نظریه  پردازش  در  که  افرادی  از  یکی  برد. 
، سهم بسیار دارد و تالش بسیار زیادی کرد لودویک وان برتالنفی است که اثر خود را نیز تحت همین  ها سیستم 

نظریه عمومی پردازان دانشگاه میشیگان به عنوان محل رشد عنوان نام نهاده است و کارهای او الگوی نظریه 
شناس(  اندیشه برتالنفی )زیست  ها را به های نظریه عمومی سیستم سیستم بوده است. تا آنجا که برخی ریشه 

دانند. با وجود این تا بعد از جنگ جهانی دوم، چندان به این نظریه توجه نداشتند.  منتسب می   ۱۹20در دهه  
بخش برای علم، دیدگاه او نیز از  تا اینکه در دوره پس از جنگ جهانی دوم با طرح رضورت ارائه طرحی وحدت 

 ( ۱۹6:  ۱۳84سمی،  برخوردار شد.« )قا   جایگاهی ویژه 
بینی  توان معلول رضورت پیش ها را تا حد زیادی می »توجه شدید دانشمندان علوم اجتامعی به نظریه سیستم 

صحیح و اصالح امور دانست. دانشمندان علوم اجتامعی برای دستیابی به قوانین عام و کلی که کاربرد جهانی  
دارند  متایل  نیوتونی  کالسیک  فیزیک  به  باشند  می داشته  اجامعی  علوم  معارص  دانشمندان  تا  .  کوشند 

سیمون، کنت و سایر کسانی که به کاربرد نگرش علمی در مطالعات اجتامعی متایل  گرایی منطقی سن اثبات 
ها را باید در علوم بسیار متفاوتی جستجو کرد.  های نظریه سیستم دارند، فراتر روند. با این حال، اکنون ریشه 

ها در علم  شناسی، سیربنتیک و تحقیق عملیاتی اشاره کرده است. نظریه سیستم ی زیست ها لیلینفلد به حوزه 
شناسی و سایر علوم اجتامعی هم تأثیر پذیرفته است. رشته تاریخ هم  های اقتصادی، جامعه سیاست از رشته 

 ( 228:  ۱۳۹۳در این زمینه سهمی داشته است.« )چیلکوت،  
ها در علوم  یاسی پیرامون عمومیت اصول و قواعد نظریه سیستم شناسی علوم س سید صادق حقیقت در روش 

 کنند: هایی را ذکر می انسانی منونه انسانی و غیر 
تاریخی ویگوتسکی و  ـ و با عنرصگرایی مخالفت داشت. نظریه فرهنگی   گرا بود شناسی گشتالت کل ـ روان ۱» 

داشتند؛   مخالفت  با عنرصگرایی  نیز  پیاژه  زبان 2سپس  نظریه  فوکو؛  شن ـ  و  اسرتاوس  سوسور  از  در  ۳اسی  ـ 
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چنین هوش مصنوعی استفاده  هوایی و هم و در ساخنت ضد   ۱۹46مهندسی از این نظریه برای ساخنت رایانه در  
گرایی  شناسی شناسی کارکردگرایی، پارسونز از این نظریه استفاده کرده است. جامعه ـ در جامعه 4شده است؛ 

های مخابراتی و مهندسی براساس این نظریه طراحی  طور مثال، سیستم ت. به کنت نیز با این نظریه مرتبط اس 
ریزی، سازماندهی،  ها بررسی شود: برنامه تواند با توجه به نظریه سیستم چنین اصول مدیریت می شوند. هم می 

 ( 25۳- 252:  ۱۳۹4کارگزینی، اثرگذاری و کنرتل.« )حقیقت،  
روش  در  علوم دکرت صادق حقیقت  تعامل،  سیاس شناسی  »کلیت،  است  آورده  مفاهیم سیستم  پیرامون  نیز  ی 

و  توارثی  کارکردی،  )مکانی،  سلسله پیوستگی  و  سطوح  سازمان،  ساختار  هدف،  ...(،  کنرتل،  مراتب، 
دهنده  توان مفهوم مرز را نیز افزود. تعامل موجود بین عنارص تشکیل خودساماندهی، تکامل. به این مجموعه می 

دهد. اصواًل فرض بر این است که در  متقابلی که رفتار یا ماهیت این عنارص را تغییر می یک سیستم یعنی عمل  
ها روابط اجزا و عنارص با یکدیگر روابطی متقابل است نه رصف روابط علی و معلولی. کلیت به این  سیستم 

دهنده آن  رود که حاصل جمع ساده اجزای تشکیل معناست که سیستم یک مجموعه یا کل واحد به شامر می 
توان بدون  توان فقط با توجه به خصوصیات اجزا و عنارص آن شناخت و اجزا را نیز منی نیست. سیستم را منی 

ای از روابط  نظرگرفنت کل سیستم بررسی کرد. سازمان مفهوم اصلی نگرش سیستمی است؛ و به سلسله در 
 ( 25۱:  ۱۳۹4آورند.« )حقیقت،  ود می متقابل بین عنارص یا اشخاص اشاره دارد که واحدی جدید را به وج 

امللل، انتقادات بعضاً شدیدی صورت  ها و پیوند دادن آن با علوم سیاسی و روابط بین در ارتباط با نظریه سیستم 
گیرد و بیشرت جنبه سلبی دارد. یکی از  گرفته است. بیشرت انتقادها به مبانی و مفاهیم این نظریه صورت می 

بودن  پذیر بینی امللل با متغیرهای فراوان درون آن است که امکان پیش سرتدگی نظام بین انتقادات بارز درباره گ 
 کند. ها در این عرصه دور از دسرتس می را از نظریه سیستم 

پویایی سیستم یکی از این موارد است.    باره وجود داشته است که با وجود این، مالحظات مثبتی هم در این 
اند. این تکامل بر مبنای این اصل طبیعی قرار دارد که کلیه  لحظه رو به تکامل های اجتامعی در هر »سیستم 

افرادی تشکیل شده  از  انسانی  تکامل جسمی و روحی گام  اند که هر اعضای یک مجموعه  لحظه در جهت 
تکامل اعضا در یک سیستم می بر  تکامل کل سیستم می   دارند.  به  این امر یک خصیصه ذاتی  منجر  شود و 

 ( 75:  ۱۳78وجه مانع آن شد.« )بیدآباد،  توان به هیچ های اجتامعی است و منی سیستم 
تک کل  و  می نگری  نیز  را  قضایا  ندیدن  سیستم بُعدی  نظریه  مزایای  دیگر  جمله  از  »نظریه  توان  دانست.  ها 

شود و مبتنی بر این تفکر است که  تمی و اقتضایی به مدیریت شمرده می های سیس سیستمی از جمله رهیافت 
ها برای حل مسائل  منزله یک کل نظام یافته در نظر گرفت. بر مبنای این نظریه، از تحلیل داده باید سازمان را به 

متغیرهای    گرفنت چهارچوبی برای تجسم عوامل و نظر شود. رهیافت سیستمی، با در و اتخاذ تصمیم استفاده می 
ها«، »سیستم اصلی« و »ابر  سیستم داخلی و خارجی سازمان در قالب یک مجموعه واحد، به شناخت »خرده 

شده  ریزی گرفنت کارهای برنامه نظر توان با در کند. به این ترتیب می سیستم پیچیده محیط بر سازمان« کمک می 
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مان، برای بهبود فعالیت سازمان در مسیر تحقق  سیستم از سیستم کلی ساز شده توسط هر خرده و کارهای انجام 
 « 1ماموریت آن اقدام کرد. 

 مفاهيم 
 2اقلیت 
تر نسبت به  اند که در یک جامعه در موقعیت پایین یک گروه با عالیق مشرتک نژادی، زبانی، فرهنگی   اقلیت 

اند و در کشوری  دیگر قرار دارند. »جمعیت یا گروهی که دارای فرهنگ و زبان و مذهب و نژاد معینی  های گروه 
می  سیاسی،  زندگی  از جنبه  نیستند.  نژاد  یا  و  زبان، مذهب  فرهنگ،  آن  کشور دارای  آن  اکرثیت  کنند که 

کنند که دارای ملیتی خاصند  سازند و ادعا می های ملی مطرح می عنوان اقلیت های قومی گاهی خود را به اقلیت 
 ( 420:  ۱۳86راد،  آیند.« )آقابخشی، افشاری می و از این رو درصدد کسب خودمختاری و استقالل بر 

 3تبعیض 
توان تا دوران باستان پیگیری کرد. زمانی بوده است که فالسفه بزرگی مانند ارسطو نیز از  پیشینه تبعیض را می 

دانسته  بردند، رضوری رمان بودن بردگان را که از فضیلت عقل بهره منی تبعیض و بردگی دفاع کرده و تحت ف 
 است. 

هایی از مردم، خواه دوستانه و خواه دشمنانه، به دالیلی مثل نژاد،  رفتار نایکسان و خالف عدل و انصاف با گروه 
شد یا ارتباط اندکی داشته  ها که ارتباطی به رفتار بالفعل آن افراد نداشته با زبان، ملیت، مذهب، عقیده و جز این 

 ( ۱۹۱:  ۱۳86راد،  باشد. )آقابخشی، افشاری 
اند از نژادی، قومی،  کاربرد آن عبارت های پر بندی کرد که منونه های مختلفی تقسیم توان در دسته تبعیض را می 

 جنسیتی، طبقاتی و مذهبی.  
 4توسعه 

ـ گسرتش ظرفیت نظام  2زندگی اجتامعی. های مادی و معنوی ـ بهبود، رشد و گسرتش همه شایط و جنبه ۱
اجتامعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه. امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری  

محیط  موازنه  و  صلح  اقتصادی،  رشد  مجموعه اجتامعی،  است.  زیست،  احتیاجات  این  از  فرایند  ۳ای  ـ 
های مهم توسعه عبارتند از: ارتقای سطح زندگی افراد )مثل  ه بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه. جنب بهبود 

درآمد، مرصف مواد غذایی، خدمات بهداشتی و آموزشی( از طرق مناسب رشد اقتصادی، ایجاد شایطی که  
های مردم و دولت را برای  ـ فرایندی که کوشش 4ها. های آن موجب رشد عزت نفس افراد شود و افزایش آزادی 

تامعی و فرهنگی و اقتصادی هر محل هامهنگ کند، مردم این محل را در زندگی یک ملت  بهبود اوضاع اج 
 

 : ۱۳۹۳رسانی پژوهه وابسته به دانشگاه باقرالعلوم،  . زارع شحنه، مجید و قریب، غالمرضا، نظریه سیستمی، پایگاه اطالع 1
http://pajoohe.net/25513/index.php?Page=definition&UID=46498 

2. Minority 

3. discrimination 

4. Development 
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ها را متاماً برای مشارکت در پیرشفت ملی توانا سازد. در کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد  ترکیب کند و آن 
زیست و ه محیط ـ مسأل ۱در قاهره برگزار شد، سه مسأله مطرح شد:    ۱۹۹4درباره جمعیت و توسعه که در سال  

زیست و ـ ارتباط تنگاتنگ جمعیت، محیط ۳ـ توسعه، تنها راه مقابله با مشکل جمعیت است  2افزایش جمعیت  
های آینده نیز صادق است و این به معنی توسعه پایدار است.  های کنونی که در نسل تنها در نسل توسعه، نه 

 ( ۱7۹:  ۱۳86راد،  )آقابخشی، افشاری 
کند.  بُعدی است که معمواًل به تغییر از یک وضع کم مطلوب به وضع مطلوب اشاره می د توسعه یک فرآیند چن 

قبول واحدی برای آن وجود ندارد. برخی معتقدند که توسعه  توسعه یک مفهوم هنجاری است و هیچ تعریف قابل 
اهش داد. خوداتکایی  توان آن را به فرمولی با کاربرد جهانی ک باید به زمان، مکان و شایط مربوط باشد و منی 

اند. به این معنی، توسعه عملی  ملی و خودگردانی از دیگر شایطی هستند که مالک توسعه در نظر گرفته شده 
می  انجام  خود  به  نسبت  کشور  یک  که  در است  و  جنبه  دهد  سپس  است.  وابستگی  کاهش  برگیرنده 

ای است که نیازهای امروز را  کند و توسعه محیطی مطرح است که در اندیشه توسعه پایدار تجلی پیدا می زیست 
کند. به مشارکت  آن هم بدون اینکه توان نسل آینده برای تأمین نیازهای خود را به مخاطره افکند برطرف می 

های توسعه  عنوان ویژگی سیاسی، حکومت مسئول و احرتام به حقوق برش و نیز توجه به نیازهای انسانی، به 
 توسعه است، اهمیتی ویژه داده شده است.   سیاسی که خود بخشی از ذات 

تواند آزادی برای  ترین نیازها می بنابراین، توسعه ارزش بسیاری برای آزادی فزاینده قائل است. وانگهی عمده 
تأثیر می  بر زندگی شام  باشد که  نیازهای شام و مشارکت در تصمیامتی  را  تعریف  گذارد. توسعه اقتصادی 

تواند باشد که دایره انتخاب انسانی ترین ارزش آن این می ی توسعه جدا کرد اما مهم ها توان از دیگر جنبه منی 
دهد. بسیاری از ناظران مدرن توسعه در جهان سوم معتقدند توسعه هرچه که باشد، باید ماهیت  را گسرتش می 

کننده، آغازگر و  ک های مردم عادی، در باال« که در آن توده به مشارکتی داشته باشد، یعنی مترینی از »پایین 
 ( 2۳2:  ۱۳8۱لین،  اند. )مک کننده فرایند توسعه کنرتل 
 1رشد 

]متوسلی، محمود، توسعه    شود گفته می  (Growth) متغّیر طی یک دوره معین زمانی، رشد به تغییر کمی هر 
تأمین نیازهای جمعیت    منظور به منظور افزایش عرضه کل  رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به اقتصادی[.  

کشور، بیانگر رشد مداوم تولید  واقع رشد اقتصادی هر در ]تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم[.    است 
]کوزنتس، سیمون، رشد    با تغییرات زیربنایی همراه است   که در اغلب موارد، با افزایش جمعیّت و یا معمواًل  است 

که  ظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن توان ا یقین می به نوین اقتصادی[.  
بخش  متام  آبادانی  و  اقتصادی  باشد رشد  آن  اهداف  از  بیشرت،  تولیدات  برای  آن  اقتصادی  ]یوسف،    های 

 2احمدعلی، نظام اقتصاد علوی[. 

 

1. Growth 

 [ pajoohe.irر جلودار، حسین، رشد اقتصادی، پژوهه )بانک مقاالت علوم اسالمی و انسانی( ] . کفشگ 2
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 رابطه رشد و توسعه 

کننده رشد است و  ، عوامل تعیین نسبت به رشد دارد. توسعه، حاوی تغییرات کیفی  تری توسعه مفهوم گسرتده 
 توان با آن سنجید. گویی رشد و عدم رشد را می 

 د: گونه بیان کر توان این را می   ویژه توسعه اقتصادی به طور خالصه تفاوت رشد و توسعه  به 
 تر از رشد اقتصادی است؛ توسعه اقتصادی عام  - ۱

های کمی و کیفی  ای مرکب از جنبه پدیده کّمی است؛ ولی توسعه اقتصادی پدیده   رشد اقتصادی رصفا  - 2
 فرهنگی( است؛   سیاسی، علمی و   ، های اقتصادی، اجتامعی )مثل تغییرات بنیان 

اقتصادی کاماًل - ۳ توسعه  بدون  اقتصادی  اقتصادی    رشد  رشد  بدون  اقتصادی  توسعه  تصور  ولی  میرّس، 
 دشوار است؛ 

 فزایش درآمد رسانه واقعی جامعه، شط اساسی توسعه اقتصادی است؛ وجود رشد اقتصادی و ا  - 4

جانبه  گیر و همه های پی تری از رشد اقتصادی است؛ که معرّف دگرگونی توسعه اقتصادی مرحله پیرشفته  - 5
 است؛   های مختلف اقتصادی کشور در ترکیب تولید و تخصیص منابع در بخش 

سیاسی،    ست؛ بلکه همراه و هامهنگ با سایر تحّوالت یک تحّول اقتصادی نی   توسعه اقتصادی، رصفاً  - 6
 1های توسعه[. مندی ها، قانون است ]سعیدی، خلیل، نظریه فرهنگی و اجتامعی  

 ساختارهای قومی در افغانستان 
از زمان شکل  افغانستان  به کشور  به گیری  نظام سیاسی مستقل و  اخیر دچار   ویژه در چهل سال عنوان یک 

دهنده  چنان بازتاب بسیاری گشته است. نظام سیاسی و اجتامعی این کشور در حال حارض هم   های تالطم 
یک به درجات مختلف وجود داشته است. در بُعد داخلی،  نواقص متعددی است که در طول سالیان گذشته هر 

ش زیر خاکسرتی  مثابه آت چنان به چند امروزه فروکش کرده است ولی هم منازعات دیرینه قومی و مذهبی که هر 
اثرگذاری آن بر دیگر ابعاد توسعه در  یابی این مشکالت و آن امکان برافروخنت آن وجود دارد. ریشه است که هر 

های فرهنگی، اجتامعی، اقتصادی، قانونی  ماندگی زمینه نیافتگی و عقیم ناپذیر است. رشد افغانستان اجتناب 
 ست. شدن مشکالت آن افزوده ا ... نیز بر طوالنی و 

گروه دیگر وجود  ها خرده »در افغانستان افزون بر چهار گروه عمده قومی، پشتون، تاجیک، هزاره و ازبیک، ده 
شده ساکنان خود را با روحیات، باورها و  های خاصی مترکز دارند. محیط مجزا و مرزبندی دارند که در محیط 

ها عمدتاً صورت و سیرت متفاوتی از  یژگی ای پرورش و سازگاری داده است که این و های محیطی ویژه خصلت 
های محیطی، رفتارها و  کنند. ساکنان یک محیط تحت تأثیر فشارها، خصوصیات و آموخته همدیگر پیدا می 

های  اند که متأثر از شایط اکولوژیک هامن محیط است. تأثیرات متفاوتی که محیط باورهایی را کسب کرده 
یت اجتامعی، ذهنی ساکنان خود القا و ایجاد کرده، نوعی تفاوت و گاه  مجزا در شخصیت روحی، رفتار و ترب 

ای به  های عشیره ای، هنجارها، تجربیات و ارزش تعارضی را در شیوه و کیفیت زندگی اجتامعی و آداب قبیله 
 

 . هامن 1
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اعتامدی  های پیرامون، گسرتش و بی امنی متقابل از جانب ساکنان محیط وجود آورده است که در احساس نا 
های محیطی و فقدان تعامل بین قومی و واکنش در مقابل هنجارها و منادها  ایدار در نتیجه عدم تشابه خصلت پ 

 ( ۱20:  ۱۳۹0راد، درخور، ساداتی،  دهد.« )فرجی های اجتامعی و فرهنگی قبایل دیگر خود را نشان می و ارزش 
های  صورت مجزا یا درون این گروه به   ها گروه قومی کوچک های قومی بزرگ، ده در افغانستان افزون بر گروه 

ها به رسمیت  های افغانستان دانست. برخی از این گروه ها را جزو اقلیت توان آن قومی بزرگ قرار دارند که می 
سیک  هندوها،  دارند.  قرار  نامعینی  در وضعیت  هنوز  برخی  و  شده  جوگی شناخته  گروه ها،  دیگر  و  با  ها  ها 

قیم از جانب ساختار سیاسی و اجتامعی، به حاشیه رانده شدند و احتامل دارد  مست برخوردهای مستقیم و غیر 
های مذهبی مسیحی و یهودی  ها در بافت افغانستان هم باشیم. اقلیت در آینده نزدیک شاهد حذف برخی از آن 

زی مانند  رویند. چنانچه افغانستان شاهد بازگشت نیروهای بنیادگرای دگرستی و غیره نیز با همین وضعیت روبه 
 تر خواهد شد. ها تنگ طالبان به ساختار سیاسی قدرت باشد، فضای زندگی بیش از گذشته برای این اقلیت 

نورالله  برند.  هایند در وضعیت مطلوبی به رس منی های قومی جوگی در وضعیت حارض نیز، یکی از این گروه 
ها گرفته نشده است.  انستان نامی از جوگی در قانون اساسی افغ »   گوید: استاد حقوق دانشگاه بلخ می   ، محسنی 

ها در این  اما جوگی   ، در قانون اساسی افغانستان و مواد متعدد دیگر قانونی از اقوام زیادی نام گرفته شده است 
ها نام گرفته شده  در ماده چهارم قانون اساسی افغانستان از اقوام مختلف از جمله کوچی . قانون جایی ندارند 

 ( 20۱2وله،  .« )دویچه ها نامی گرفته نشده است گی است، اما از جو 
دهنده اجتامع، خود را در شایط نابرابر ببینند،  ای مانند جامعه افغانستان همه اجزای تشکیل چنانچه در جامعه 

ای باثبات و پویا را داشت »توزیع منابع در تعیین  گیری جامعه ها در مسیر شکل توان انتظار همراهی از آن منی 
کند. وقتی  مردم مبنی بر اینکه آیا دارای رسنوشت و تقدیر مشابهی با هم هستند، نقش کلیدی بازی می   عقیده 

بیش  باشد، مردم  برابر  با دیگران می توزیع منابع  کنند. اگر در توزیع ثروت در جامعه  تر احساس پیوستگی 
منافع مشرتک کمی با دیگران   نابرابری وجود داشته باشد، مردم ممکن است این احساس را داشته باشند که 

 ( ۱۱5- ۱۱4:  ۱۳8۹(.« )هزار جریبی، مروتی،  84:  ۱۹۹8دارند )اریک  
. نتیجه  ست آنچه امروزه، نظام سیاسی و مردمی افغانستان بدان نیاز مربم دارد، داشنت فرهنگ تساهل و مدارا 

می  داده  نشان  اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  این  منونه مهم  از  یکی  پذیرش  شود.  ارتباط،  این  در  بارز  های 
های آسیای جنوب شقی بوده است »یکی از مسائل مهم که در منطقه به وجود آمد  تباران در میان ملت چینی 

یزان تساهل قومیتی و پذیرش اقوام از  و شایط را برای ترسیع روند پیرشفت اقتصادی مهیا ساخت، افزایش م 
رود( نشان داده است،  گونه که جان نیزبیت در اثر خود )آسیا به کجا می سوی یکدیگر در منطقه بود. هامن 

شده  شقی، موتور محرکه توسعه در منطقه شمرده می تبار در کشورهای آسیای جنوب های چینی پذیرش اقلیت 
تباران ماورا دریاها درک کرد. این  توان بدون بررسی رسارسی چینی ا را منی العاده آسی است. پویایی رشد خارق 

تریلیون    ۳ـ  2آید، بین  طور که از برآوردهای موجود برمی ترین کارآفرینان دنیایند، آن های چینی که از بزرگ اقلیت 
کنند  ظیم را کنرتل می هایی ع تباران ثروت شقی، چینی دالر دارایی دارند. در کشورهای پرتحرک آسیای جنوب 

  % 6۱دهند، ولی  جمعیت را تشکیل می   % ۳0تباران ها ندارد. در مالزی، چینی که هیچ تناسبی با جمعیت آن 
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اقتصاد کشور را در   % 7۳دهند و جمعیت را تشکیل می  % ۳/ 5کل اقتصاد کشور را در دست دارند. در اندونزی 
کنرتل نیمی از    % 2کنند و در فیلیپین تنها  را کنرتل می   اقتصاد کشور   % 8۱چینی،    % ۱0دست دارند. در تایلند  

نگر قومی که از آن یاد کردیم به  اقتصاد کشور را در دست دارند. ]...[ این اقوام چینی به دلیل فرهنگ تساهل 
جا که بعضاً به مقامات سیاسی  ها جذب شد. تا آن خوبی از سوی کشورهای میزبان پذیرفته شده و در فرهنگ آن 

( و  Chu an lik paiوزیر فقید تایلند »چو آن لیک پای« ) توان به نخست اند که از آن جمله می دست یافته مهم 
:  ۱۳۹0زاده،  زاده، صادقی ( اشاره کرد.« )نقیب Bnharan silparkaوزیر بعدی »بانهاران سیل پارکا« ) نخست 

۳42-۳4۳ ) 
چند که در گام  خواهد بود، هر   انستان قطعاً مثمر توجه به چنین مصداق بارزی از مداراگری در میان اقوام افغ 

 املللی الزم است. آوردن ملزومات آن از سوی نهادهای مختلف حکومتی و بین نخست توجه به فراهم 
های جدیدی  توان شاهد حضور اقلیت داشت که با تأثیرپذیری از فضای زندگی مدرن، می نظر چنین باید در هم 

 آورند.رس بر   م که از درون ساختار پیشین خود از نوع مذهبی و جنسیتی باشی 
 ارزیابی اجاملی وضعیت اقتصادی افغانستان 

ثباتی سیاسی و ناامنی اجتامعی به تثبیت و استمرار  »افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و بی 
د سنتی این کشور را  های اقتصا ماندگی در این کشور انجامیده است. جنگ با اتحاد شوروی سابق، پایه عقب 

های اقتصادی  متزلزل ساخت. با سقوط رژیم کمونیستی و تشکیل دولت مجاهدین و تداوم جنگ داخلی، بنیان 
:  ۱۳77. )پهلوان،  و زمینه را برای گسرتش فقر در افغانستان بیش از پیش فراهم کرد   پیش ویران شد از بیش 
درصد دیگر   ۳0فغانستان زیر خط فقر قرار دارند و بیش از درصد از مردم ا  ۳7براساس آمارها نزدیک به  ( 250

چین  اند. طالبان جریانی بود که در بسرت هم فقیراند. به این ترتیب بخش بزرگی از جمعیت جامعه گرفتار فقر 
هایی مبتال بودند که  ای ظهور کرد. افرادی که با محرومیت فراوان دست به گریبان بودند، غالباً به عقده جامعه 

  ها بود مق وجود آنان را تسخیر کره بود بدبینی نسبت به مظاهر زندگی جدید برخاسته از چنین محرومیت ع 
 ( 60:  ۱۳۹۳)رسدارنیا، حسینی،    (.« ۳۳:  ۱۳82)عارفی،  

ها نسبت به اکرثیت انگیزه  ها در جوامع، آن گذاشنت فضا برای اقلیت تجربه ثابت کرده است که در صورت باز 
ات خود در شایط گوناگون دارند. نتیجه چنین بروز و ظهورهای مثبت، قطعاً به توسعه پویا و  بیشرتی برای اثب 

 مستمر در افغانستان خواهد انجامید. 
 گیری نتیجه 

سیستم  نظریه  هر براساس  برای  بروندادهایی  و  دروندادها  می ها،  تعریف  ایجاد  سیستم  به  منجر  که  شود 
می کنش  سیستم  آن  در  کنش   شود هایی  این  نگرش  و  در  باشند.  همگرایانه  یا  و  واگرایانه  است  ممکن  ها 

ها با سیستمی، کل متفاوت از مجموع اعضا بوده و نه بزرگرت از آن. در سیستم، رسنوشت واحدها و روابط آن 
دهند.  های زمانی رخ می جاها و یا دوره   های متقابلی است که در دیگر یکدیگر شدیداً تحت تأثیر تعامالت و کنش 

های آن یا روابط دوجانبه بین واحدهای آن درک کرد. این به این  توان با جمع ویژگی املللی را منی سیستم بین 
معنی نیست که روابط وجود نداشته یا درست نیست، بلکه به این معناست که سیستم بیش از روابط فوق خواهد  
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به عبارت دقیق  بین بود.  بین امللل و در س تر در حوزه روابط  ایجاد  یستم  را  نتایجی  املللی اقدامات کشورها 
املللی به طور خاص و سیستم به  بین های خطی درک کرد. سیستم توان با توسل به مدل کنند که منی می 

 خطی است. صورت عام دارای کارکردی غیر 
و   الح قوانین اص ایجاد نظام آماری و رسشامری جامع در کشور، پذیرش وجود تبعیض و تالش برای زدودن آن، 

ها از راهکارهای  پذیر در برابر اقلیت ایجاد نظام آموزشی جامع و انعطاف ،  های جامعه جهانی انطباق آن با ُنرم 
ادامه دارد،  های اقتصادی رشد کند اقتصادی افغانستان  ها و تحلیل مثبت در این زمینه است. براساس گزارش 

ست. رشد اقتصادی کند در افغانستان با توسعه اقتصادی بسیار  تفاوت رشد و توسعه اقتصادی از همدیگر ا ولی  
کامل  پویایی  اقتصادی،  توسعه  در  است.  بوده  همراه  آن،  از  باثبات ناچیزتر  و  آمارها  تر  که  شاهدیم  را  تری 

 دهنده آن نیستند. نشان 
ها تأثیر  املللی قرار دارد و بر آن بین ای و  عنوان یک خرده سیستم در نظام منطقه گفته شد که افغانستان به 

هایی در خارج از های درونی در جامعه داخلی دارای بازتاب پذیرد. در جهان امروزی، کنش گذاشته یا تأثیر می 
خود در ایجاد یک جامعه پایدار و رو به به ها در ساختار داخلی خود آن نیز خواهد بود. شناسایی و پذیرش اقلیت 

تبع، زمانی که در سیستم  د و در ادامه شاهد بازخورد آن در بیرون از کشور نیز خواهیم بود. به کن توسعه کمک می 
رو ها روبه ها باشیم با همراهی بیشرتی از جانب آن کالن ]جامعه جهانی[ شاهد رویه مثبت نسبت به اقلیت 

 خواهیم شد. 

 

 فهرست منابع: 
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 (، »فرهنگ علوم سیاسی«، چاپار، تهران. ۱۳86) راد، مینو آقابخشی، علی، افشاری  - 2

 ها«، ماهنامه پژوهش ملل، تهران.و توسعه در سیستم   (، »دولت بنیادگرا، مسأله بقا ۱۳۹5) خواجه، آرش، عطاران، امیر  - ۳

 امللل«، میزان، تهران. ط بین (، »اصول رواب ۱۳84) قاسمی، فرهاد  - 4

 ای«، رسا، تهران. های سیاست مقایسه (، »نظریه ۱۳۹۳) چیلکوت، رونالد، )ترجمه( بزرگی، وحید، طیب، علیرضا  - 5
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 : ۱۳۹۳،  رسانی پژوهه وابسته به دانشگاه باقرالعلوم زارع شحنه، مجید و قریب، غالمرضا، نظریه سیستمی، پایگاه اطالع  - 8

۹ - http://pajoohe.net/255۱۳/index.php?Page=definition&UID=464۹8 
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 [. pajoohe.irکفشگر جلودار، حسین، رشد اقتصادی، پژوهه )بانک مقاالت علوم اسالمی و انسانی( ]  - ۱۱
سازی در افغانستان و موانع پیش  ملت ـ (، »بررسی روند دولت ۱۳۹0) فرجی راد، عبدالرضا؛ درخور، محمد؛ ساداتی، سید هادی  - ۱2

 رو«، دانشنامه. 

 املللی. (، »تأثیر نابرابری قومی بر امنیت ملی«، تحقیقات سیاسی و بین ۱۳8۹) جریبی، جعفر؛ مروتی، نادر هزار   - ۱۳
،  ۱۳۹0(، »علل توسعه اقتصادی در آسیای جنوب شقی«، سیاست، بهار  ۱۳۹0) زاده، سلامن زاده، احمد؛ صادقی نقیب  - ۱4
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 1حقونو ساتنه   و د اروپا د برشي حقونو د محکمې په پروسه کې د ژبني 
 .     عبیدالله عامل ژباړن:    |  .   زهرا دانش نادری    سید احمد نژند،   

 لنډیز 
تر ټولو  دا د ژبې د حقونو     لپاره د خپلې ژبې د کارونې او ترې د ګټې اخستنې حق رانغاړي، حق د هر فرد    ی ژبن 

کارول رانغاړي او هم په مورنۍ ژبه د    مفهوم دی. د دې حق پراخه کچه په دفرتونو کې د مورنۍ ژبې  اصل 
توګه د عامه خدماتو او    ې مورنۍ ژبه باید په ځانګړ   صورت، په هر    حق رانغاړي. مکاتباتو او نورو اړيکو او ارتباطاتو  

لکه د اروپا د برشي    بي امللل مراجعو،  . و نه ګرځي المل  ناروا تبعيضونو چمتو کولو کې د امتيازونو په ټولنیزو 
لپاره مناسب معیارونه   اتحادیې د دې حقونو د ساتنې  اروپايي  او  پ کړ   وړاندې حقونو محکمې  دې  ه  ي دي. 

معیارونو کې په لیک کې د آزادې ژبې په توګه د مورنۍ ژبې کارول دي؛ لکه اداري غوښتنې، د مورنۍ ژبې 
 . د زده کړې لپاره د مورنۍ ژبې کارول او داسې نور   مطابق د سم نوم کارول، 

 
 کلیدي ټکي: 

 محکمه   ي اروپای   ونو ژبې زده کړه، د برش حق   ۍ مورن   په   اداري مکاتبات،   په مورنۍ ژبه   حقوق،   ي ژبن 
 

  

 

 ۱۳۹7ژمی  مه ګڼه،  ۱7»حقوق اداري« علمي او څيړنيزه فصلنامه، شپږم کال،     1
    تهران پوهنتون د عمومي او بي امللل حقوقو د ډلې مرستيال استاد، پرديس فارايب، مسئول ليکوال  د a.habibnezhad@ut.ac.ir 

   و کارپوهه  د تهران پوهنتون د عمومي حقوقو د دکتورا د دورې محصله، پرديس فرابی، د اداري عدالت د ديوان د حقوق zdanesh@ut.ac.ir 

    محصل د عامه ادارې او پاليسۍ د پوهنځي د درېيم صنف    

mailto:a.habibnezhad@ut.ac.ir
mailto:zdanesh@ut.ac.ir


 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق برش علمي  | 96

 : رسیزه 
هم له پامه وغورځو،    اغېز   ونو مهاجرت   مډرنو حتی که موږ د    چې   ، بايد ووايو   اهمیت په اړه د  کې د ژبې    په نننۍ نړۍ 

هیوادونه لکه فرانسه،    ې ځین   استثنا ده.   ۍ کوچن   ه ژبه لري یو   يوه هغه هیوادونه چیرې چې ټول اصل وګړي  
چې په ځینو مواردو کې     ي اقلیتونه لري. په عموم کې تجربه ښی   ډېر کې    پولو خپلو   ه  جرمني او انګلستان پ 

يا يې وټکوي، او دا موضوع د نژادي يا مذهبي نښتو ښکارندويي   کړي   ه اکرثیت هڅه کوي د لږکیو ژبو ټولنه ویجاړ 
 ,Committee on Social and political concerns)کوي. څو ژبې پخپله د مدين اختالف مهم عامل دی.  

1996:5) 

کله چې    برخه ده.   فرهنگ ده او په حقیقت کې د خلکو د هویت او    ور هاخوا ژبه د خربو اترو له یوې وسیلې څخه  
په    . (Crw,2012: 209)  . یږي هم ویجاړ   ښ ورکوي پوښ ته    ې ژبې چې د   فرهنګ ؛ هغه  له منځه الړه يش یوه ژبه  
یو د ننګونو او حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د برشي  لو ځانګړي رپوټر د ژبنیو لږک ائ مس د کال کې د لږکیو  20۱۳

يادونه    د محدوديت   شایطو   د د  تعلیم او زده کړې    ې ک   ټ رپو   ې وړاندې کړ. په د   ټ حقونو شورا ته خپل کلنی رپو 
د مل او نړیوالو   يې  ژبې تر ګواښ الندې دي چې د پام وړ کمیدل  بېالبېلې . په ټوله نړۍ کې د لږه کیو شوې 

: د ژبني لږکیو ګواښ،  ي ګوریو کې د بحث وړ د ټ . د ژبې مسلې په عمده ډول په الندې ک ي د تسلط له امله د   ژبو 
په ښوونه او روزنه کې د اقليت ژبې،  حقونو پیژندل، په عامه ژوند کې د لږکیو ژبو کارول،  د  ژبو    د   ژبو او د  د لږکیو  

ژبو کارول، د  د  په نومونو کې د لږکیو  کې د لږکيو ژبې،    دولتي ادارو او قضاييه قوه   په رسنیو کې د لږکیو ژبې، په 
او  د معلوماتو  د اقليتونو په ژبو کې   عامه ځایونو او نښو نومول، په اقتصادي او سیايس ژوند کې برخه اخستل او 

کول.    خدماتو   Language rights of linguistic minorities a practical guide for)وړاندې 

implementation, 2017:7) 

د دوی د ژبې اړوند    بې له شکه د اقلیتونو د فرهنګي حقونو په برخه کې یوه له تر ټولو مهمه او جنجايل برخه 
مګر     کوالی يش، مذهبي او قومي لږکیو رسه موافقت  له  په ټولنه کې  دولتونه  . کیمیلیکا باور لري چې  حقونه دي 

 ( 25:  ۱۳۹5ژاد، اسمعيل زاده،  )حبيب ن   غوښتنو په صورت کې جوړ جاړی کم دی.   و د ژبني 
لومړن  بې ،  ګڼلی شو رول د پیغام رسول    ی که څه هم د ژبې  لر   خو  نور فعالیتونه هم  لکه    ي، له شکه یوه ژبه 

و کوالی شو د اړيکو او پيغام رسولو لپاره يې پراخ مفهوم  . نو شاید  او هويت ورکول   جوړونه هويت ،  پنځونه ښکال 
  ، لیږدوي. د ژبې له الرې   بافت کې په بېالبېلو پوړونو کې بېالبېل پيغامونه   يعنې په يو ټاکل موقعيتي   ومنو؛ 

دا هغه ځای دی چې د    . خپل مناسبات، فاصله او ټولنيز ځای ځایګی له مخاطب رسه شيکوي   خربې کوونکی 
  کې   په فورم پیغام  ژبني جوړښت يا د    په   ( ې اړيکې یا مساوي ټولنیز او سلسله مراتبي  )غیر مساوي    قدرت جوړښت 

  )د   کې د یوې ژبې انتخاب او کارول   تقابل ، د نورو ژبو په  په بل پوړ کې .  انعکاس پيدا کوي او ليږدول کيږي کې  
، مل او  ، فرهنګي په قومي   ډاکل موقعيت او بافت کې، په یو    سیسټمونو په توګه( او ځايناستو  ممکنه    اړيکو د 

. دلته ژبه نه  ليږدوي یو ځانګړی پیغام  تقابل جالکیدو او حتی یا کېدو رواين لحاظ معنی لري او د یووايل او یو 
ټولنیز  د  د اشخاصو    د ننه   کې   فرهنګ یوازې د خربو اترو یوه وسیله ده ، بلکې د مل هویت، قومي تړاو او په  

 ( ۱۳2:  ۱۳84)مدريس،    . د ښودلو وسيله ده موقعیت  
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تنوع اصل    ې د ژبنیز   په همدې دليل ري، او  نن ورځ یو څو هیوادونه موندل کیدی يش چې د ژبې یو سیستم ول 
د  ژبنيو حقونو ته درناوی  منځ    او نړیوالو سازمانونو تر په بېالبېلو هوادونو    دی. او دود  د نړۍ په ټولو برخو کې عام  

د پام وړ ګرځېدلی؛ که څه هم چې د ژبې اړوند د حقونو د مفهوم او مباين په برخه   د جلوې په توګه برش حقونو  
د نظر اختالفونه شته، خو په بي امللل حقونو او په داخل حقونو کې منل شوی اصل ژبنيو حقونو  کې بنسټي  

ته درناوی دی. د ژبې اړوند بحثونه د ژبپېژندنې په رشته کې هم تحليليږي. که څه هم چې شايد وويالی شو،  
په بي امللل برخه کې د بي  ژبني حقونه ډېری د هيوادونو په داخل حقونو کې د بحث او ارزونې وړ دي خو  

 امللل سازمانونو او بنسټونو له خوا وړاندې شوی ايډيال د ژبنيو حقونو په ارتقا کې مهم نقش لري. 
تجمل  په ادبیاتو کې د   بي امللل حقونو د   معموال په ځانګړي ډول ژبني حقونه،    ، حقونو موضوع   فرهنګي د  

او یوازې د یوې    ي وار راځ   ه کولو د طرح   ې مسله وروسته د هغ له  او اوبو    خوړو   چې د   توکو په توګه ګڼل کيږي 
مګر د برشي ټولنو د تاریخ بیاکتنې له الرې باید وویل يش چې اقتصادي پرمختګ    مومي؛ ځانګړې کچې پراختیا  

دې    بلکې رسبیره پر   تجمل نه فرهنگي حقونه نه یوازې    ر همدې بنسټ پ   يوځای و؛ ودې رسه    له فرهنګي معموال  
 ( 24:  ۱۳۹2)استاماتوپولو،    . ګڼل کيږي السته راوړلو یوه وسیله    وړو او اوبو د خ دا د  

  بنسټ اتحادیې په څیر د یو    ي او د اروپای رسه،  ادعا    په   په ورته وخت کې، د اروپا براعظم فعالیت د برش حقونو 
 . وړ دی   نې ارزو   د   ، ي رهرب ګڼ   د مالتړ چې ځان د برشي حقونو    ، شتون 

د عمومي خدماتو زمينې    باید په څېر ستنو باندې رامنځته شوي وي؛  د عامه خدماتو    حقوق اداري  له بلې خوا، که  
 باید د دې خدماتو ترالسه کولو کې ستونزه ونه لري.   هيوادوال مساوی او د الرسيس وړ وي.    ې، اسان هم  

ولو  مه خدمات ترالسه ک عا د  او    لو وکارو   ې د مورنۍ ژب   ې خپل د  کې یو له غوښتنو څخه په دفرتونو کې  برخه  دې  ه  پ 
. که  لپاره شط وګرځوي  ې غوښتن د د خپلو اتباعو  د خدماتو لپاره  ژبه  ې . اداره نيش کولی یوه ځانګړ حقونه دي 

نيش کولی دا خدمات د   کوالی يش د يو شمېر رويو د وحدت لپاره يوه رسمي ژبه الزمه وګڼي خو   اداره څه هم 
که نه نو،    ؛ وسپاري هم  ې مورنۍ ژب خپلې ولی يش غوښتنليک په او تبعه ک  پورې وتړي  " ې غوښتن  ه رسمي ژب په " 

ې  په ځانګړ  )د ایران په شمول( موضوع . دا د توجيه وړ نه دی چې غیرقانوين او  ، تبعیض یوه بیلګه ده  ناروا دا د 
پرته  له مورنۍ ژبې  کې حتی ځینې زاړه خلک    ځایونو ده، چیرې چې په ځینو    اړينه   توګه په څو ژبو هیوادونو کې 

 د خربو کولو توان لري.  په بله ژبه  
  په دې کال کې،   . پراختيا رامنځته شوه کې د پام وړ    په برخه   حقونو   د   کې په ټوله اروپا کې د ژبو کال    ۱۹8۱په  

د اقليت د ژبوی د    ګڼه توصيه ليک   ۹28د اروپا شورا په اروپا کې د لږکیو ژبو تعلیمي او فرهنگي ستونزو په اړه 
  ي د اروپا د پرمختګ لپاره الزمي عنرص ګڼ   هویتونه دا سند ژبني    نګي ستونزو اړوند، تصويب کړ. تحصيل او فره 

ځايي  چې په    نومونو کارول   يي جغرافیا اصل  دې کې الندې ټکي شامل دي: د یوې ځانګړې سیمې د  ه  او پ 
ړنیو ښوونځیو کې  په لوم الزام چې رسميت ورکړي او و يې مني،  دولتي ادارو    پر او    ي مورنۍ ژبه کې د اعتبار وړ د 

ژبو کارول، په لوړو زده کړو او محل رسنیو کې د لږکیو ژبو مالتړ او په دولتي دفرتونو کې د    لهجو او   د مورنۍ 
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  لومړی ګام دی د تصويب لپاره اروپایي منشور  د  ژبو  1د سیمه ییزو یا لږکیو  ګڼه توصيه ليک  ۹28دوی اعتبار. 
 (Pasikowska-schnas, 2016:25)  . په نظر کې و نيول شو 

تر ټولو زيات نفوذ لرونکی بي امللل سازمان  او یو    بېلګه ټولو بریالۍ    تر   همپالنې یزې  ي اتحادیه د سیمه    ي اروپای 
مهال، د مل امنیت او اقتصادي پراختیا په څیر اهدافو رسبیره، اروپایی اتحادیې     د سړې جګړې پر ګڼل کيږي.  

  د خپل بهرين سیاست   ې اتحادی   نظر کې نيويل. دې په   ایل هم ونو مس په خپل بهرين سیاست کې د برشي حق 
  وبرش حقون  د  غړیتوب لپاره د اتحادیې  ي د اروپای ټاکلی او د برش حقونو نړیوال کول  بنسټ  ایډیولوژیک اصل  د 

 ته درناوی یو مهم شط ګرځیدلی دی. 
مفهومونه، قواعد او وسایل په پام کې نیول  او هغه تړونونه چې پکې د برشي حقونو    ګڼې ادارې په اروپا کې  

  د حقوق برشي بندونو کمي او کيفي وده،   په اقتصادي تړونونو کې د اروپا  له نورو تجاري شيکانو رسه  کیږي، او  
همدارنګه د اروپايي اتحاديې د خارجي، امنيتي او دفاعي سياست اړوند اسنادو کې هم  ؛  ی د دې ادعا ثبوت د 

 (  ۱۳۹۳:۳8تاييد وړ ګرځېدلې )الوندي، کياين، ) د برش حقونو مسله د  
 درناوي نښه ده.   رنګارنګۍ لپاره د تنوع او    فرهنګي   د   حقونو مالتړ او درناوی   و د ژبني 

مرجعيت اقتصاد، پانګه کې    ې چې په هغ   د مرجعيتي اجامع يو وضعيت ته روانه ده، اوس مهال، اروپايي اتحادیه  
بېالبېلې  جوړونې    سياست دي. په اروپايي اتحادیه کې د    فرهنګ نوع او  سیاست ، ډیموکرايس، ټولنه، ت   درلودل، 

 ( ۱20:  ۱۳۹۳)وحيد، اسامعيل فرد،    . همغږې کړي اجامع رسه    لويې   له دې خپل ځان  هم باید    برخې 
 حقونو تعریف  نيو د ژب .  1

  مفهوم   . د دې دلیل پخپله د ژبې د دی لپاره د ژبې حق تعریف تقریبا ناممکن    2د ځینو داسې ښکاري چې  
په  عمومي کول یوازې  و حقون د ټینګار کوي چې د ژبې د قوانینو او د ژبې پر دې ډله  دا دی.  څرنګوالی  ی پیچل 

  له امله يې   ، چې ولټول يش اړخونو کې  و مختلف  نيو حقونو په . د دې بل دلیل د ژب عمل کولو رسه تحقق مومي 
تورن ته د تور د تفهيم حق په هغه  په توګه،    بېلګې ګرانوي. د  کول  غوټه  په یوه جامع کڅوړه کې د ژبې د حقونو  

 د عادالنه محاکمې یو معیار هم دی.   او   لري   هم   ژبې د حق مفهوم   د حال کې    ه عي پ ژبه چې پرې پوهيږي؛ دا  

د ژبې د  د دی چې    دې برخه کې یوازینی شی چې په عمومي ډول د ژبې د حقونو په اړه ویل کیدی يش ه  پ 
نی تر دې دمه په کوم ځای کې نه ده ثبت شوې، خو داسې بریښي چې د قانون له الرې د  حقونو عمل مع 

د حقونو يوه برخه    دولت او وګړو د سلوک تنظیمول تل په ښکاره یا رصیح ډول ژبنی اړخ لري؛ په دې توګه، د ژبې 
ژبني    ، . د اسايس قانون له مخې د بېالبېلو ژبو کارولو په اړه دي رسه تړاو لري چې د دولتي ادارو لخوا    هغو قوانينو 

 (Arzoz,2007)د ځانګړو ژبو يا وړو ژبنيو ډلو اړوند دي.    حقونه 

 

1 .  The European Charter for Regional and Minority Languages (ECRML) 

2 . Douglas A. Kibbee, ―Presentation: Realism and Idealism in Language Conflicts and Their Resolution”, in Douglas A. Kibbee 
(ed.), Language Legislation and Linguistic Rights: Selected Proceedings of the Language Legislation and Linguistic Rights 

Conference, the University of Illinois at Urbana-Champaign, March 1996 (J. Benjamin Publishers, Amsterdam, Philadelphia,1998). 
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ډولونه دي چې د دولتي چارواکو، اشخاصو او نورو بنسټونو  هغه  د حقونو    2او ژبني برشي حقونه  1حقونه  ي ژبن 
. د  دی حقونو تر منځ د پام وړ توپیر  برشي  د ژبني  د ژبني حقونو او    ، دا ژبې پر استعامل ټینګار کوي يوې  لخوا د  

رسه په اړيکه کې او طبیعت    له فرهنګ   انو . ژبه د انسان ملن لري ژبې حقونه د ژبې له برشي حقونو څخه  پراخه  
مسلې په ځانګړي ډول د ژبني لږکیو    ې ژبې پورې اړوند   په ، او له همدې امله  يو ډول بيان دی   او د هویت   ده 

سات. ژبني حقونه باید د    هويت   ځکه لږکي د ژبې له الرې د خپلې ډلې فرهنگي   لرونکو ټولنو لپاره مهمې دي؛ 
حق، د تعلیم    خصويص ژوند ، د بیان ازادي، د  ه لکه د تبعیض منع   مقرراتو کې،   په بېالبېلو   برشي حقونو او آزادیو 

بیالبیلو وسیلو کې تثبیت  . دا حقونه په  موندل کيدای يش  کاروي، و حق، او د ژبني لږکیو حق چې مورنۍ ژبه 
د   او  میه، افرادو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو اعال  و ، مذهبي او ژبنیو لږکیو پورې اړوند قومي شوي، لکه د مل، 

موضوعي  شورا  د  ، د اروپا  توصيې   ې بیالبیل   کې   ناسته عمومي  په  یونیسکو د ژبې او تعلیم اساسات، د ملګرو ملتونو  
او نور اسناد. له اختالفاتو رسه رسه، د ژبې اړوند  د اقلیتونو حقوق    تر مقرراتو الندې   ون د کنوانسی   (. ګڼه   ۳)   تفسیر 

د حقوق برشي ژمنو د اجرا په برخه کې دا ټولې توصيې دولتي مقاماتو ته وړاندې کوي او پر الندې مواردو تاکيد  
 کوي: 

 پیاوړي کول؛   ۍ متقابل درناوي، تفاهم او همکار   تنوع،   او ژبنۍ   کې د زغم، فرهنګي   برخو   ټولو د ټولنې په    - 
د معيارونو او چلندونو د مشخص چوکاټ  ته پاملرنه او    سياستونو قوانینو او    و برشي حقونو پورې اړوند   نيو ژب په    - 

 وړاندې کول؛ 
  پام رسه ل او د خلکو د ژبنۍ آزادۍ اصل ته په  کې د تناسب اص   مالتړ د ژبو په کارولو یا  د دولتي مقاماتو له خوا    - 

 ؛ د ژمنو پريوي د برشي حقونو  

. د لږکیو  پراخ کړي دي ، د قانون پل کولو لپاره طرزالعملونه او اوزار  و سازمانون   و کلونو کې ډیری نړیوال   و په وروستي 
کنوانسیون  مالتړ  د مل اقلیتونو د  برخې،  تنوع    ژبني   ژبو او   اړوند د ملګرو ملتونو سازمان، په يونسکو کې د مسلو  د  

د اقليتونو په    ۍ ر سا او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عايل کمی   ې شورا مشورت کمیټ د  د اروپا    په چوکاټ کې 
موضوعاتو کې د پوهې، مالتړ او تخصص د تبادلې لپاره د يو لړ عواملو په وړاندې کولو، د ژبنيو حقونو د پل کولو  

کړې.    ,Language rights of linguistic minorities a practical guide for implementation)هڅه 

2017:7) 
 : رويه قضايي    د محکمې   حقونو په برخه کې د اروپا د برش حقونو   نيو . د ژب 2

، د مدين او سیايس  ې اعالمی   ې لکه د برش حقونو نړیوال  سندونو  و نړیوال   و مهم   په   یادونه وشوه، چې  لکه مخکې  
په    و اړوند يادونه نه ده شوې. حقون   نيو د ژب   ميثاق کې رهنګي حقونو  ، او د اقتصادي، ټولنیزو او ف ميثاق حقونو  

حقوق لټوي، لکه په فرهنګي ژوند   ي ژبن  کې نورو ډولونو په نړیوال سازمانونه اکرثا د برش حقونو  داسې خال کې 

 

1. Language rights 

2 . Linguistic human rights 
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د دې حقونو په چوکاټ  کې د برخې اخیستنې حق، د بیان آزادي، د خصويص او کورين ژوند پیژندلو حق، او  
 . حقونه په ګوته کوي   ني د ژب ې  ک 

سیايس  د اروپايي ادحاديې  کې    کال   ۱۹8۱شوي دي. په    تررسه   د اروپا د لويې وچې په کچه هم اقدامات 
څو په اروپايي اتحادیه کې  ، رامنځته کړی  1شورا په همکارۍ، د لږکیو ژبو لپاره د اروپا دفرت د د اروپا  ، سازمانونو 

  ي اتحادیې له تاسیس راهیسې، د اروپا شورا په اروپای   ي وده ورکړي. د اروپای د اقلیت ژبو او فرهنگي تنوع ته  
؛ د سیمه ییزو یا لږکیو ژبو  ي ساتنې لپاره دوه تړونونه تصویب کړ ژبو د یزو ژبو او لږکیو د  ي اتحادیه کې د سیمه  

 (. ۱۹۹5)   3کنوانسیون   مالتړ مل لږکیو د    او د   )۱۹۹2(  2لپاره د اروپا منشور 

ييزو ژبو د اروپايي منشور په لومړي ماده کې په اروپايي اتحاديه کې د غري اروپايي ژبو ويونکو حقوق په د سيمه  
لکه رومانیايي، د غیر اروپايي    ، دي   ې ژبې شامل   و دې ژبو کې د کوچیانو او کډوال ه  . پ ديل پیژن   رسميت نه دي 

  ؛ په جرمني کې او په فرانسه کې بربر   ي ترک او    ي کرد   ستان کې، مهاجرینو ژبې لکه پنجايب، اردو، بنګايل په انګل 
چې   ي د تړون رسلیک پخپله ښی  خو  م تړون د اقلیتونو کوم تعریف نه وړاندې کوي، ي داسې حال کې چې دو ه پ 

 . له خوا پرېښودل شوي دي   جوړوونکي   قانون   د اقلیتونه )کوچیان او کډوال(  

نو او مهاجرینو د ژبې معافیت دا په ګوته کوي  د ژبې د څیړونکو له نظره د کنوانسیون له احکامو څخه د کوچیا 
 چې غیر سیمه اییز لږکیو د خپلو ډلو څخه لږ حقوق لري. 

د کنوانسيون له مقرراتو د کوچيانو او ګډوالو د ژبو استثنا کول د ژبو د څيړونکو له نظره دا ښودنه کوي چې  
نه د لږکیو  چې  ،  له بده مرغه بايد وويل يش غريرسزميني اقيتونه د ځايي اقليتونو د ډلو په نسبت کم حقوق لري.  

ې لپاره  لږکیو، مهاجرینو او کوچیانو د حقونو ساتن   و د ژبني د اروپا په کچه  منشور    ا ژبو دفرت او نه هم حت   ي اروپای 
 (Eduardo, D, Faingold, 2015: 39)کوم د پام وړ اقدام تررسه کړی دی.  

د اقتصادي، ټولنیزو او    ي، کې په پام کې نیول شو    سندونو بي امللل یزو  ي په نورو سیمه    ني حقونه البته ژب 
، په فرهنګي ژوند کې د ګډون لپاره د ټولو حق،  رسه سم راپور  له  فرهنگي حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې  

  د هر وګړي  چې کې ټاکل شوی،  لومړي بند  ې په ماد  ۱5 د د اقتصادي، ټولنیز او فرهنگي حقونو نړیوال تړون 
رسه تړاو لري، د    يو خلکو لپاره چې له لږک   و توګه د هغ   ې . دا په ځانګړ يې په خپله انتخايب ژبه منلی دی حق  

د ژبنيو لږکيو او بهرنيو اتباعو اړوند د اروپا د برش حقونو د محکمې په    فرهنګ خوندي کولو لپاره اهميت لري. 
-Report of cultural rights in the case law of the ECHR, 2011:23)رويه کې د ژبې اړوند حقوق شته.  

ECRML) 1. FCNM 

يې هم پراخ مفهوم د پام وړ    یوه پراخه اصطالح ده چې د اروپایي محکمې په لید کې   4حق  خصويص ژوند د  
حق هر اړخېز نيش تعریف کیدی، مګر دا ویل کیدی يش چې    خصويص ژوند . بل ټکی دا دی چې د  ګرځېدلی 

 

1. EBLUL 

2. ECRML 

3.  FCNM 

4. Right to personal life 
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په زياتو داليلو   پر بنسټ مې مادې 8د   تړون ، دغه حق د رسه له دې  ( حق دی. ذهني )  ماهوي ازادي یو  ژبې د 
  په ژبه خربې وکړي  خپلې خوښې د  وکولی يش    وګړي چې  وغوښتل يش. د خصويص ژوند د حق غوښتنه دا ده  

 ,D Faingold)  . او د قانوين خنډونو جوړول او يا د يوې ژبې قانوين تجويز له دې حق رسه په ټکر کې دي 

2015:37) 
  ي درناو ته د  شخيص او کورين ژوند  ژبنيو حقونو مالتړ ) د  د يادونې وړ ده چې د برش حقونو اروپايي محکمې  

مه ماده )دښوونې او روزنې حق( لومړي پروتوکول د دميې مادې له  ۱0  ( د بیان د آزادۍ حق )    مه ماده، 8(  حق 
 . مخې اعاملوي 

 مالتړ حقونو    و کې د ژبني په رڼا  مادې    مې 8کنوانسیون د    يي د برشي حقونو د اروپا   .  1-2
  اده ژوند ته د درناوي حق" دی. دا م   "خصويص او کورين   ، مې مادې رسلیک 8د  د اروپا د برش حقونو کنوانسيون  

يې په دې حقونو  کې   بند او په دویم    ترصيح او بيان کړی حق   يې   کې   بند په لومړي    چې   دوه جال برخې لري، 
بيان    مداخلې طریقه   ونو د په بل عبارت، د مداخلې حد او د حکومت يا  ،  رد راغل موا د مداخلې او محدودیت    کې 

مکاتباتو ته د درناوي  څوک د خپل شخيص او کورين ژوند، خپل کور او    هر »   . ۱. د دې مادې له مخې:  شوې ده 
دا  . »دولتي چارواکي د ياد حق په اعامل کې هيڅ ډول السوهنه نيش کولی؛ مګر  2له حق څخه برخمن دی«  

چې له قوانينو رسه سمه وي او السوهنه يې د مل امنيت لپاره د ولسواکې ټولنې، عمومي روغتيا يا د هيواد  
اقتصادي هوساينې، د بې نظمۍ يا جرم مخنيوي، د روغتيا او اخالقو مالتړ او يا د نورو د حقونو او آزاديو د مالتړ  

 ( 264:  ۱۳۹6زاده،  لپاره رضوري وي.« )رحيم خویی، رستم 
د  د بیان    مقررات محکمې  دې  لکه څنګه چې د اروپا د برشي حقونو محکمې په روښانه توګه ویل چې یوازې د  

دې کې شک نشته چې د یو ه  لري، مګر له بلې خوا، پ ه  تضمین ن   ي تضمین نه کوي او د دې لپاره اجرای   ۍ ازاد 
انساين هویت د تعریف یو اړخ دی؛  د هغه د  يې اکتسايب ژبه وي؛ ممکن د هغه مورنۍ ژبه وي یا چې کس ژبه 

ې چې کورين ژوند ته د درناوي د حق پیژندل شو د فردي حق په توګه  په دې توګه، د مورنۍ ژبې کارولو ازادي  
  نيو د ژب مې مادې پر بنسټ خصويص ژوند ته درناوی په رسميت پېژندل شوی.  8د    1يي تړن د اروپا يوه برخه ده.  

اتحادیې د اسايس    يي انساين کرامت دی.  د اروپا   استنباط وړ دی او هغه   له بل بعد څخه هم د   مالتړ حقونو  
او باید درناوی او مالتړ  نقض نه منونکی دی  درناوی،    کرامت د انساين  پر بسټ  مادې    د لومړۍ   2حقونو د منشور 

کرامت د مالتړ پر   کوالی يش د خصويص حريم د حق يا د انساين هره ادعا د بيان د ازادۍ الندې یې ويش. 
 (Schiling, 2008:1220)بنسټ مالتړ يش.  

 

 مه ماده: د وګړو خصويص او کورين ژوند ته د درناوي حق: 8د برش حقونو د اروپايي تړون     . 1
 کورين ژوند، کور او مراسالتو ته د درناوي له حق څخه برخمن دی. هر کس خصويص او   -۱
د دې حق په اجرا کې د هيڅ دولتي چارواکي له خوا هيڅ ډول السوهنه بايد و نه يش، مګر هغه السوهنه چې له قانون رسه سمه وي او په   -2

يا د هيواد اقتصادي هوساينې، له ګډوډۍ او جراميو    هغو مواردو کې چې په يوه ولسواکه ټولنه کې د مل امنيت د ساتنې، عمومي خونيتوب 
 څخه مخنيوي، د روغتیا او اخالقياتو ساتنې يا د ټولو د حقونو د ساتنې لپاره السوهنه اړينه وګڼل يش. 

 انساين کرامت هغه حق دی چې انکار نه منونکی دی، د دې حق بايد مالتړ او درناوی ويش.    . 2
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دې  ه  پ   . مادې رسغړونه وموندله   مې 8  د   په قضیه کې، محکمې د کنوانسیون   1Guzel Erdagoz v.Turkeyد  
"  Gozelوینا، د هغه دقیق تلفظ " . د هغه په  د امال بدلون غوښت  نوم  کورين غوښتل چې د خپل    کې مدعی   قضيه 
محکمې د    ۍ . کورن غږ کوي ته په دې نوم    او کورنۍ هغه   ي ". هغه استدالل وکړ چې د هغه ملګر Guzelو نه " 

. د امتې مادې )د  خصويص  نشته الفبا کې    ي تلفظ په رسمي ترک   دغه   رد کړه چې   په دې دليل   هغه غوښتنه 
ړه چې د شکایت رد کولو  هغه ادعا وک   ته په پام رسه، (  ه مادې )د تبعیض منع   مې ۱4ژوند درناوی( او همدارنګه د  

حقیقت کې د کرد ژبې او شناخت پر اساس د تبعیض  دا چې هغه په    ورين نوم کردي ريښه ده او المل د هغه د ک 
لخوا د دې کس غوښتنلیک رد کول د کوم روښانه او منطقي    و محکم د  محکمې ویل چې د ترکیې  شوی.  قرباين  

بل ټکی دا و    د دې لپاره نه شامليږي.    یکه ټولنه کې اړتیا" ټ کرا و یوه ډمي . نو ځکه، "په  ی د ه  اساس ن   مقرراتو پر 
مې مادې پر بنسټ يې بل شکايت الزم نه  ۱4منله او د  مادې رسغړونه    مې 8چې محکمې په خپله پریکړه کې د  

  (Case of Guzel Erdagoz v Turket, 2008:para10)ګڼلو.  

اتباعو پر مهمو ګټو سرتګې  د    ډډه کول غوښتونکي غوښتنې منلو څخه  ، د چارواکو لخوا د  دعوو کې په داسې  
  حق دفاع کوي چې هر سړی  دې  محکمه د  مالتړ په برخه کې، حقونو د  نيو د ژب  پټول دي. په کل ټوليزه توګه 

د حق ورکړه د مل امنيت رسه په ټکر    ې محکم   ۍ قضیه کې، کورن   دې نوم ولري. په    منحرص په فرد یو    کولی يش 
قانوين مقرراتو او معیارونو    له د محکمې په نظر  چې    آزادۍ المل کیږي هغې بيان د  ځکه چې دا د   ؛ کې ګڼي 

 . ه څخه بهر د 
مرشوع بنسټ د السوهنې لپاره په نظر کې نيس.  محکمه تل قانوين او  نوم اړوند د حقونو اړوند، د اشخاصو د 

اټکل کېدونکی وي څو پر بنسټ يې د يو چلند    اندازه وړ او   کايف د السوهنې لپاره د دولت قانوين بنسټ بايد  
دا معیار کیدی يش هغه قانون وي چې د پارملان لخوا تصویب   قانوين والی يا غريقانوين والی وسنجول يش. 
کې  برخه  . د امتې مادې په  و اويس   یا د نړیوال قانون دود   رويه کیږي، حتی غیر لیکل قوانین لکه قضایی  

 (Ravasi, 2017:108)  . ګڼي   یا معیار محکمه د دولتونو منفي ژمنت 
 د آزادۍ مالتړ   مکاتباتو   د مورنۍ ژبې پر بنسټ د   .  2-2

 Mehmetامته ماده په مورنۍ ژبه کې د لیک لوست د آزادي لپاره د بندیانو حق باندې هم پل کیږي. د  د تړون  

2Nuri Ozen and others v Turkey    ارولو حق د ساتنې لپاره  اروپا محکمه د مورنۍ ژبې د ک په قضيه کې هم
 په زړه پوري معیارونه وړاندې کوي. 

له خپلو خپلوانو رسه په خپله مورنۍ   ي مدع په مورنۍ ژبه يعنې کردي ژبه د خربو غوښتونکی پدې حالت کې، 
ژبه وکاروي.    ي داسې حال کې چې د زندان چارواکو هغه ته اجازه نه ورکوله چې کرد ه  پ   په ټلفوين اړيکه کې و ژبه  
کړنې د موجود    د سمبالوونکو محکمې د غوښتونکي غوښتنه رد کړه، او استدالل یې وکړ چې د زندان    ۍ ن کور 

له ترکي ژبې پرته د  قانون    ګڼې  88  قوانین او د   5275قانون او طرزالعمل رسه سمې وې. د محکمې په وینا،  

 

1. Guzel Erdagoz V Turkey,no (37483/02), 2008, 

2. Mehmet nuri Ozen and others v Turkey,no 60915/08/, 2014 
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په ترکي ژبه نه پوهيږي، د چارواکي  د هغو کسانو لپاره چې    . بلې ژبې د کارولو د مخنيوي لپاره نوي اصول ټاکي 
دې  ه  تررسه يش. په حقیقت کې، پ مکاملې  الندې    څارنې چارواکو تر  د  د زندان  بايد ځانګړې فورمه جوړه کړي او  

ل  کارو   ې مورنۍ ژب   ې خپل ي ژبه يې تسلط درلود، په ټلفوين مکاملو کې يې د  رسه له دې چې په ترک   مورد مدعي 
 (Case of Mehmet Nuri Ozen and others v Turkey, 2014:para10)غوښتل.  

حق یو اسايس حق دی او   ي درناو د ژوند ته  یادونه کوي چې د بندیانو کورين  په دې مورد کې  ي محکمه اروپا 
اړیکه کې همکاري وکړي. له بلې خوا، محکمې په   ناکه اغیز په دا چې د زندان چارواکي باید د کورنۍ غړو رسه 

په نظر کې نيس، چې د  ځینې وسیلې    څارنې د  ه بهر نړۍ رسه د اړيکو په برخه کې  ل دې اړه د بندیانو لپاره  
 . کنوانسيون له موخو رسه اړخ لګوي 
قانون رسه د موافقت د شایطو په اړه، دا معیار وړاندې کوي چې مداخله    له   د حکومتي چارواکو په مداخله کې 

ه  . پ د اټکل وړ وي او   وړ   الرسيس   د مخاطب لپاره د   ید . قانون با اړخه قانوين جواز ولري له    و حقوقو یې د کورني 
ې پر بنسټ ټلفوين  مقرر   ګڼې   88د دولتي چارواکو مداخله د    مسله منلې چې   ې دا محکم   يي اروپا   مورد دې  

په دې اړند مدعي ادعا درلوده چې د زندان د مقاماتو  ځانګړو شایطو کې. مګر په  ي ژبه وي؛ په ترک  خربې بايد 
. په حقیقت  پکې نشته د اړتیا عنرص هم  ډميوکراټيکې ټولنې له الزاماتو څخه نه دي؛ همدا راز    اقدامات هيڅکله د 

بندیز د ریښتنې دیموکراسۍ له معیارونو رسه سم نه و؛ ځکه چې کلتور، اخالقو او   د اړيکو ژبو په کې، د لږکیو 
اصل اهدافو څخه    سيو له وکر ډمي د معارص    پیژندل   ګرايي په رسميت کرثت مذهب ته درناوی، او همدارنګه د  

په رسميت و  چې د مسؤل حکومت لخوا  رسه تړاو لري، اقلیت  ه درلوده چې له يو قومي دعو  ي کوونک  ه دي. دعو 
دې پیژندلو پورې اړه نلري؛  ه په چوکاټ کې د اقلیتونو شتون پ  بین امللل حقوقو ، مګر د ی پیژندل شو دی نه 

  نه  کې خنډونه  الرسيس په  ته  هويت او  فرهنګ ژبې،  د دوی لږه ژمنتیا    تر  مت لږ له همدې امله، دوی ته د حکو 
د    . دي   ي شورا لخوا تصویب شو د  چې د اروپا    ؤ،   ي ان و ق   اړوند   بل دلیل د بندیانو   د مدعي   . ول دي رامنځته ک 

چې له    ، ي ړ چمتو ک   ت رتيبا بندیانو لپاره ځانګړي ت د تړلو  لږکیو رسه    و او ژبني   قومي د  ګڼه قانون    ۳8زندانيانو لپاره  
  نو د اوسلو سپارښت درلود چې  مخې یې د ژبو اړتیاوې د وړ ژباړونکو له الرې پوره کیږي. په نهایت کې، مدعی باور  

ته په کتو له زندانيانو  مادې    مې 5۱  معیاري مقرراتو ملګرو ملتونو د  ، او همدارنګه د  ده له احکامو څخه روښانه  
خو محکمه په خپلو لومړيو    1الزمي اقدامات وکړي. د اړتياوو پوره کولو لپاره    رسه د چلند لپاره بايد دولت د هغوی 

ارزونو کې معتقده ده چې د ټلفون له الرې او په مورنۍ ژبه د شفاهي او کالمي اړيکې نيولو لپاره د بندي حق  
اړخ دی،  چې د د حق يو    د درناوي  ژوند   کورين مکاتباتو درناوی دی بلکې له هغې ور هاخوا د  د  نه يواځې  

مې مادې د لومړي بند پر بنسټ د مالتړ وړ ګرځېدلی. محکمې په بله قضيه کې هم دا نکته  8د  کنوانسیون  
دويم بند کې )په  مادې    مې 5د    خو   دی، ه  ن درج حق  څه هم د بیان آزادي په کنوانسیون کې  ياده کړې چې که  

ږي د ژباړن د درلودلو حق( د ژبنيو حقونو د مالتړ  هغه صورت کې چې شخص د محکمې په رسمي ژبه نه پوهي 
 (Case of Mehmet Sirin Bozecah and Mesut Yursever, 2014, para 6)تاييد کوي.  

 

1. Mehmet Sirin Bozecah and Mesut Yusever, no 32054/08 and 3753/08 
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لپاره د کورنۍ    غوښتونکي د  درلودونکی  دې قضیه کې د حق اصل  ه  ټینګار کوي چې پ پر دې موضوع  محکمه  
د خربو له حق څخه په خربو کې استفاده هم  ګه په مورنۍ ژبه  همدارن   ې حق دی، اړیک   معنالرونکې له غړو رسه د  

کال کې تصويب شوې د زندانيانو د حقونو اړوند توصيه ليک   2006په محکمې د مل چارواکو پام مطرح ده. 
   1ته اړولی؛ که څه هم چې هيوادونه وررسه تړيل نه وي. 

 تړاو   يې . د بیان ازادي او د ژبې له حقونو رسه  3-2
 : د بيان د آزادۍ په اړه ده او وايي مه ماده  ۱0سیون  کنوان   د 

دې حق کې باید د عامه چارواکو لخوا مداخلت او جغرافیوي رسحدونو  ه  هرڅوک د بیان د آزادۍ حق لري. پ » .  ۱
ه  حکومتون   اده ل شامل وي. دا م لود د نظرونو در   د عقيدو درلودل او د اطالعاتو ترالسه کول او بيان او   ه پام پرته ل ته  
 .« جواز غوښتنه وکړي   دې نه منعه کوي چې د خپرونو لپاره د   له 
شایطو، محدودیتونو    ترشيفاتو، ممکن    متوجه کوي؛   دندې سؤلیتونه او  اعامل لکه څنګه چې م د دې آزادیو  » .  2

بشپړتیا  لنه کې د مل ګټو، ځمکنۍ  يوه ولسواکه ټو په  ټاکل شوي او  یا مجازاتو ته اړتیا ولري چې د قانون له مخې  
  ، د د خلکو روغتیا او اخالق خوندي کړي او څو د ګډوډۍ یا جرم مخه ونیس،  کوي، یا عامه خوندیتوب ساتنه 

بې پرې وايل  د قضايي دستګاه د  معلوماتو افشا کیدو مخنیوی یا د واک او    و د محرم   ړي او حقونو خوندي ک   ټولو 
 و لپاره اړين وي.« ساتل 

 د بیان ازادي   ټ بنس   د مورنۍ ژبې کارولو پر   .  4-2
دې برخه کې،  ه غوښتونکي په کرد ژبه یوه مقاله لیکلې وه. پ په قضيه کې  2Ulusoy and other V Turkeyد 

  د ترکیې   په دې کې   . وګرځوله ته    و ټک   و د ترکیې حکومت د محکمې پاملرنه د لیکوال لخوا په مقاله کې کارول شوي 
" په  ې مبارز د  "د مل خپلواکۍ    تروريستي فعاليتونه يې ځينې برخې د »کردستان« په نوم نومول شوې وې او  

 . ياد کړي دي توګه  

. د لیکوال  تحريکوونکی ماهيت لري   په کارولو   عباراتو دغه مقاله د کردانو د ژبې او    باور لري چې   د ترکیې حکومت 
  ه ې باور د ، ځمکنۍ بشپړتیا او امنیت په خطر کې اچوي. د اروپا د برشي حقونو محکمه په د ی عمل مل یووال 
، خو دا  ړی د حاکم حکومت پر تګالرو انتقاد ک   اړوند په خپله مقاله کې د کردانو د ستونزو  لیکوال  چې که څه هم  

 (Case of – Ulusoy V Turkey, 2007: Para 12)  . اتحاد او يووالی خدشه دار کوي   دولت نیوکه د ترکیې د  
 حق   ښوونې او روزنې په مورنۍ ژبه د    . ۵-2

تبعیض   د وړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو د له منځه وړلو په هکله د یونسکو کنوانسیون د مساواتو او   ر د ښځو پ 
مې مادې ج بند د خپلو ښوونيزو فعاليتونو د رامنځته کولو لپاره د لږکيو  5د  اساس دی.    د مقرراتو پر د نشتوايل  

پورې تړاو لري( او د دوی د خپلې ژبې    ۍ تعلیمي پالیس په  ښوونځیو ساتنه د هر هیواد    د   لکه، ) حق رانغاړي  
د اقليتونو د حقونو اعالميه    ه په نظر کې سات. تعلیم او اقلیتون   د حقونو کنوانسيون د ماشوم  همدا راز  ؛  دي   کارول 

 

1. European Count of Human right, second section, case of Nusret Kaya and others v Turkey, 2014, p22 

2. Ulusoy V Turkey, no 52709/99, 2007 
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بند کې وايي چې    ۳مې مادې په  4د يونسکو پر کنوانسيون او د ماشومانو پر کنوانسيون ور زياتېدل، د خپلې  
کولی يش  و دې ډول چې د لږکیو رسه تړاو لرونکي خلک  ه  مناسب اقدامات وکړي؛ پ   کنه حده مم اید تر  دولتونه ب 

زده کړې لپاره مناسب فرصتونه ولري یا په مورنۍ ژبه کې د تدریس او زده کړې لپاره  د  مورنۍ ژبې  خپلې  د  
 ( 242:  ۱۳۹۳)همتي،    مناسب فرصتونه ولري. 

یو ځل بیا د کنوانسیون د    ې په قضیه کې محکم   1keyEgitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi V Turد  
په انقره    اړوند وه، چې   ې اتحادی   ښوونې او روزنې اړوند د کارګري د  دا قضيه  مادې څخه رسغړونه وموندله.    مې ۱0

  4۳0يې   ښارونو کې   و په مختلف   غړي درلودل او   ۱67000ې  اتحادی دې  کې رامینځته شوه.    کال   ۱۹۹5کې په  
"د مورنۍ ژبې کارول"   له مدير څخه وغوښتل چې کې د انقرې وايل د اتحادیې    کال   2005څانګې درلودې. په  

ګڼه    4688اصولو او د    42او   ۳د  اسايس قانون    د   ځکه چې دا د ترکیې خپلې اساسنامې لرې کړي؛  عبارت له  
 قانون چې د کارګري اتحاديو اړوند دی، مغايرت لري. 

له  : "اتحادیه په ټولنه کې د ټولو افرادو  اصالح کړه ډول  دې په  مه خپله اساسنا  د دې فرمان په اساس  ې اتحادی 
جالب  ." دفاع کوي  حق د د پراختیا  فرهنګ په مورنۍ ژبه زده کړه ترالسه کړي او همدا راز د خپل و، چې حقون 

  درلود چې باور یې  ټکی دا چې عمومي محکمې د انحالل اقدامات چې د وايل له خوا پيل شوي ؤ، ودرول او  
اړخ لري چې په سیايس ګوندونو کې    مومي ع   موضوع م دا چې دا  ي او دو دي  اصالحات پل شوي  خو  لومړی  

کې د انقرې  کال  2004مخنیوي امر صادر کړ. په تعقيب د ؛ په حقیقت کې څارنوال د شوې ډیری ځله بحث 
لرې کولو غوښتنه وکړه.   مورنۍ ژبې زده کړه ترالسه کول" عبارت د په  د "  له دوو اساسنامو څخه   وايل یوځل بیا 

  لهجو باندې چې د یو شمیر ژبو او ګڼه قانون باندې استناد وکړ  2۹2۳کال کې تصويب شوی  ۱۹8۳وايل په 
له    زده کړه تجويزوي ترکي ژبې پرته په بله ژبه کې    له ه ماده چې  مي دو   نامې تدریس ته اجازه ورکوي، خو د اساس 

ترکیې د کار عايل ټکر لري. دې قانون رسه   د    انحالل  محکمې د  . د  اتحادیې  غوښتنه رد کړه؛ ځکه چې د 
د اتحادیې    ې د ترکیې جمهوریت مل او سیمه ییز یووايل ته زیان نه رسوي. د کار محکم   مقررات   اساسنامې 

دو رسه سم  وا م  ۱۱او  ۱0د کنوانسيون د همدا راز   او مې مادې د مفادو ۹0د د ترکیې د اسايس قانون  اقدام 
 . وګاڼه 

خپل ترشیحي نظر وړاندې کړ: په هره ژبه کې د  اړوند ادو و م  ۱۱او  ۱0 د د کنوانسیون   ې ديوان محکم  د د کار 
د  ازادي  پرته    ګرا کرثت بیان  آزادۍ  له  بیان  د  دی.  شط  الزمي  لپاره  پرمختګ  انفرادي  او  پیژندنې  د  ټولنې 
او    جمهوريت رسمي ژبه ترکي ده   ې له مخې د ترکي   اصل   66نشته. د ترکيې د اسايس قانون د  هم  ډیموکرايس  

له دې نظره، د ترکیې پرته د بلې ژبې زده کړه د قانون رسغړونه نه ده، مګر دا    هر د ترکيې تبعه ترک ګڼل کيږي. 
ده    ي باید وویل يش چې دا ډول عمل باید د ترکیې حکومت پورې تړاو ولري. که څه هم د ترکیې رسمي ژبه ترک 

  مې 2  اساسنامې د   د   د انحالل لپاره   . په حقیقت کې، د اتحادیې خنډ نشته   مګر د نورو ژبو زده کړه کې هیڅ 

 

1. Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi V Turkey, No 20641/05, 2012 
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په حقیقت کې په   ې اتحادی  الوقوع تهديد« بل »تاوتريخوالی« دی. دوه شطونه ولري چې يو »قريب  دليل  مادې 
 . غوښتنه کوله وده  د فرهنګ  مورنۍ ژبه کې د تعلیم خوندي کول او  

مې مادې په دويم بند کې  ۱0چې د کنوانسیون د    : ټینګار کوي برخه کې  په دې  د اروپا د برشي حقونو محکمه  
ه  پ بلکې نه ده؛  ه معلوماتو او نظرونو پورې محدود  و مالتړ شوي د د حکومت لخوا  يواځې  د بیان ازادي درج شوې 

دې کې د دولت مخالفین هم شامل دي. دا ډول غوښتنې په حقیقت کې د تنوع، تحمل او نرمښت نښې دي  
ماده کې ویل شوي: د بیان ازادي اصل دی    مه ۱0. لکه څنګه چې په  نشته یکه ټولنه  ټ یموکرا ډ دې  ه  ل   پرته چې  

قانع کونکی وي. د اروپا محکمه  بايد اړتیا  هر محدوديت لپاره  ډول ترشیح يش او د  مضيق او هر استثنا باید په 
ارت ته پام کوي او پر بنسټ عب  پراګراف کې کارول شوي  2مې مادې په 2اساسنامې د  په هغو شایطو چې د 

له مخې یې بیالبیل فرهنګي او سیايس    مه ماده کې راغلې د بيان آزادي ۱0يې دا نظر مني چې د کنوانسيون په  
چې د  وي. مورنۍ ژبه  دفاع ک تعلیم  د  په مورنۍ ژبه کې  مه ماده  2اساسنامې  معلومات تبادله کیدلی يش. د  

د    وړاندې   د توکمپالنې پر   لکه څنګه چې ؛  رانغاړي ژبې    غري ترک   او   ترکیې مه ماده کې راغلې  2اساسنامې په  
دې برخه کې دا باید په ه پ  . ې ده د یوې مورنۍ ژبې په توګه معريف کړ  ي ژبه هم کرد  1اروپایي کمیټې  مبارزې 
کارېدلې  یا    رسنۍ د    ې ؛ بلک ا مالتړ کوي معن د اطالعاتو د  او  د څرنګوايل  ماده نه یوازې د نظرونو    مه ۱0چې    و یاد ولر 

د آزادۍ د تحقق لپاره، د کارول شوې ژبې  ، د بیان  بل عبارت . په  يې هم مالتړ کوي ژبې په پام کې نیولو پرته  
 . ډول مهم نه دی 

ژبې تعلیم ته وده غواړي محکمه    ي د کرد د مورنۍ ژبې په توګه  کې، حتی دا فرض کول چې اتحادیه    قضيه دې  ه  پ 
کوي چې   تاکيد  د  بيا  کنوانسیون  مادې  ۱0د  آزاد   بند   2مې  د  بیان  د  باندې    ۍ له مخې  کارولو  په  د حق 

ماده د تاوتریخوايل کارول، وسله وال پاڅون    مه 2محکمه دا موضوع مني چې د اساسنامې  ،  کم دي محدودیتونه  
سوله ییز طبیعت د دې د مرشوعیت لپاره الزمي عنرص دی. محکمې مل یووايل   ادې یا بغاوت نه دی، او د دې م 

ځکه چې کردان هم د ترکیې د ټولنې الزمي برخه ده او   ؛ زیان رسولو لپاره د ترکیې د حکومت دلیل رد کړ ته د 
 Case of Egtim ve Bilim Emekccileri Sendikasi V)په کردي ژبه د زده کړې له حق څخه برخمن دي.  

Turkey, European Court of human rights, 2012:p16) 

  کلونو تر منځ خپله دعوه د خپلو اوالدونو له اړخه مطرح کړه.  ۱۹64او    ۱۹62د    ي مدع ،  2په یوه بله قضیه کې 
مادې او د  ۱4مادې ،  8ن د دوی حقونه د ی ن وا ژبې ق اړوند د  د تعلیم هيواد دوی تور پورې کوي چې د بلجیم 

د دوی حقونه نقض   مادې له مخې   2پروتوکول    د الحاث اروپایی کنوانسیون    کال د ۱۹52برشي حقونو په اړه د  
د هالنډي ژبو له سیمې رسه تړاو  ښارونو  سیل، انټورپ، ګنټ، لیوین او فیلفورډ  ئ ب ،  ربګ سم د ال   و کوي. غوښتونک 

 . درلود 

 

1. ECRI 

2. Belgium Linguistics Case - ‘In the case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” v 
Belgium’, No1474/62, 1677/62. 1691/62. 1769/63. 2126/64, 1968 
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 ۱۹6۳جوالی  ۳0او  ۱۹5۹می  2۹، ۱۹55جوالی  27په  و اړوند مدعیانو د پوهنې په برخه کې د ژبې کارول 
يو او منځنيو زده کړو کې د کاريدونکې ژبې او د پوهنتون د درجې په  قواني په لومړن . دا ؤ قوانین ننګويل  نېټو 

 ورکړه کې د کاريدونکې ژبې په اړه ځينې موارد لري. 
  په هالنډي ډاکي چې    اده . دا م درلوده ځانګړې پاملرنه    دې ته   څلورمه برخه \ کال تصويب شوي قانون    ۱۹۳6د  

  ې ک  ي مېشتو سيمو سیمو کې؛ فرانسوی او په جرمن   ميشتو  سیمو کې د تعلیم ژبه هالنډي، په فرانسوي   ميشتو 
نورو خربو کې چې عام ده املاين   بروکسل کې شاوخوا پنځه  لومړني   ه . په  او    و ژبه یې هالنډي ده؛ د وړکتون 
په حالت کې په فرانسوي کې تعلیم اجازه لري؛   و زده کړ  و ، مګر د لوړ ه د  ي فرانسو  ژبه  تعلیم د په کچه  و ښوونځي 

 مورنۍ ژبه وي. ماشوم    د که دا ژبه  البته  

چې دوی    سیمو قوانین ژبو  د هالنډي    ؛ ادعا کوي چې څخه ډیر کسان دي   800چې ماشومان یې له    و غوښتونک 
لري؛ دوی دا ادعا هم کوي چې د بلجیم حکومت  ه  ژوند کوي د فرانسوي ژبې د تدریس لپاره کايف قواعد ن پکې  

زده کونکو ته  ي  د بلجیم دولتي چارواک   همدا راز،  دې سیمو کې د ښوونځیو مايل مرستې بندې کړي دي. ه  پ 
چې خپل ماشومان په ځایي ښوونځیو  اړ دي دوی  او  چې په فرانسوي ټولګیو کې برخه واخل نه ورکوي اجازه 

 کې شامل کړي. 

  ۱موادو او هم د    ۱4له  قانون    ۱۹6۳چې د    ه رایو په اکرثیت رسه دې پایلې ته ورسید  7د   څخه   8  له محکمه 
دې برخه کې محکمه ټینګار کوي چې د زده کړې حق  ه  مطابقت لري. پ   وکول له دوميې مادې رسه ګڼه پروت 

نه  لومړیتوبونو    د زده کړو   په مورنۍ ژبه په ښوونه او روزنه کې  کې په مل ژبې د زده کړې حق شامل دی او  
 (Belgium Linguistics Case, 1968: para 7)  . رانغاړي 

د ماشوم    همدا راز   . ی دی کې پیژندل شو   ميثاق دي، ټولنیزو او فرهنگي حقونو په  د ښوونې او روزنې حق د اقتصا 
  دولتونه باید په ښوونځي کې همدا رنګه . شوی حق تاکید  پر هم تعلیم ته د هر ماشوم کې د حقونو کنوانسیون 

و په اړه  . مګر هغه څه چې د ژبې د تدریس د پالیسی اقدامات وکړي   ي ونک هڅو  ګډون لپاره فعال    د ماشومانو د 
بند پر   د لومړي مادې    مې 28په ټیټه کچه هم دي. دا ډول سیاستونه د    ې شتون لري نه یوازې ارزښت لري بلک 

او په هغو ښوونځيو کې چې د اقليتونو له ژبې پرته په بله ژبه    په برخه کې   کړو زد د  ژبو  په  مخالف دي. د لږکیو  
مې  28مې مادې د لومړي بند او هم د  ۱۳انسيون د  تدريس کوي جدي ستونزې شته او دا د ماشوم د حقونو کنو 

. د مثال په  ه شوې بدل   ې د ديوان رويه داسې بریښي چې نن ورځ   مادې د لومړي بند رسه په بشپړ ټکر کې دي. 
کې د ثانوي ښوونځیو تړلو    سيمه په قضیه کې ، کوم چې د ترکیې لخوا د قربس په    Cyprus V Turkeyتوګه، د  
. محکمې  ښوونه تررسه کېده   ژبې له الرې   یوناين د  ښوونځي کې  دې  غوره کړه. په    رويه وې  محکمې یوه ن   اړوند وه، 

دې  انکار المل يش.  د  لغوه کول د زده کړې له حق څخه    و ثانوي زده کړ   دې شایطو کې د یوناين ه  ومنله چې پ 
ه اجباري ژبه  پ   اړوند و  زده کونک   و ښوونځي   و د لومړني   عقيده لري چې   متخصصین   لومړنيو ښوونو د  ته په پام چې  

د    وند دې اړ ه  لري، چې د دویمې مادې څخه رسغړونه ده. پ   ې تعلیم باندې منفي اغیز   پر زده کړه د ماشومانو  
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مدين    د . هغه  د پاملرنې وړ دی   رپوټ   1د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپوټرې کاتارينا توماشوفسکي   تعلیم حق په اړه 
مهم بيانوي، چې ګټورتيا، الرسسی،  عنارص  څلور  را په برخه کې د اج  مې مادې ۱۳او سیايس حقونو د تړون د 

بنسټونو ته په کايف اندازه الرسسی نه درلودل د دې سبب  تعلیمي  ې یواز  ښه والی او منل دي. هغه وايي چې 
بحث کیږي. په دې اساس ، د زده    پر بنسټ معیار    د   ژبه د "منلو"   زدکړې د  کيږي چې د تعليم حق محقق نيش.  

ه د والدینو لخوا غوره شوې ژبې ته درناوی په تعلیم کې د والدینو مذهبي باورونو ته درناوي ته ورته دی.  کړې لپار 
د بلجیم په قضیه کې، د دوی د انتخاب په ژبه کې عامه تعلیم ته د والدینو حق رد شوی. په ورته ډول، د ښوونځیو  

د  له نظره  ژبه کې ذکر شوي. د ځانګړي رپوټور    تاسیس، مدیریت او نظارت کولو لپاره د لږکیو حقونه په خپله 
. د الرسيس پر وړاندې خنډونه فزیکي کیدی  يږي تعریف   په شايطو کې   " الرسيس وړتيا ژبه په لویه کچه د "   زدکړې 

فیسونه او د وړیا زده کړې    ځي مايل )د مثال په توګه، د ښوون   ، ( واټن   پورې   ښوونځي   تر يش )د مثال په توګه  
یا په ښوونځي کې    ښوونځي ته نومليکنه   ډونه )د مثال په توګه، د زیږون په موقعیت کې نشتوالی( اداري خن 

ونه، په هغه صورت کې چې د يو ښوونځي لپاره انتخاب شوی  داخلېدو لپاره د اوسیدو اجازه لیک( یا قانوين خنډ 
په دې حالت کې د   ړي. اجازه ورنک  په مورنۍ ژبه د زده کړې ماشومانو ته  و د لږکیو ژبو پورې اړوند  ښوونيز ماډل 

د دې سبب کيږي چې  مورنۍ ژبې پرته په بله ژبه کې تدریس    له ،  ځي الرسيس معیار به په بشپړ ډول له منځه  
په دې صورت کې، د ښوونې او روزنې  ، يش مساوي الرسيس څخه بې برخې له زده کونکي تعلیم ته  ونو اقلیت د 

 (Magga, 2010:10)ي خنډونو ترکيب وجود لري.  شناخت لپاره د ژبنيو، ښوونيزو او روان 

چې د    پر دې ترصيح کوي   محکمه   Catan and Others v. Moldova and Russia،  2په یوه بله قضیه کې 
مشخص کوي. بل ټکی دا دی چې د  نه  منت په تعلیم کې د ژبې ډول  مې مادې  2لومړۍ ګڼې پروټوکول د  

نیول يش؛ د همدې  نه    په پام کې و   نفعانو عالقه ی دې چې د ذ ه  ښوونې او روزنې حق به بې ګټې وي پرته ل 
د زده کړې حق يا يوې دود ژبې باندې د زده کړې حق راونغاړي. په پيل کې،  لپاره، د تعلیم حق باید په مل ژبې  

مورپالر د خپلو اوالدونو د ښوونې مسووليت لري، پر همدې بنسټ کوالی يش دولت خپل مذهب او فلسفي  
ته په درناوي ملزم کاندي. د دويم بند موخه دا ده چې په ښوونه او روزنه کې د پلوراليزم د امکان مالتړ    اعتقاداتو 

د ښوونې او روزنې اړوند په خپلو دندو تررسه کولو کې له پلوراليستي روش څخه  چې حکومت    ا دې معن ه  پ   وکړي. 
 :Case if catan and others V Muldova and Russia, European of human rights, 2012) . کار واخل 

p 12) 

 په رشایطو کې ژبني حقونه   يو د سیايس سیال   . 6-2
  د ژبې د کارولو  خوښې د خپلې او د  په ټاکنيزو مبارزو کې د افرادو حقوق  ، په سیايس شایطو کې ژبني حقونه 

خپله  محکمه په    په اړه ده.   مه ماده د آزادو ټاکنو د حق ۳لومړۍ ګڼه پروټوکول  . د  به برخه کې معنا پيدا کوي حق  
 د ټاکنيزو مبارزو په حق کې د مورنۍ ژبې کارول هم شاملوي.   رويه کې 

 

1. Katarina Tomasevski 

2. Case of Catan and Others v. Moldova and Russia, 04/43370, 8252/05, 18454/06, 2012, 
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په قضيه کې مدعيان د ترکيې د پارملان ټاکنيز نوماندان ؤ چې په   Sukran Aydin and Others V Turkeyد  
اړوند مهال کې په ټاکنيزو  په    . محکمې ویل چې محکوم شوي ؤ په کارولو    ټاکنيزو کمپاينونو کې د کردي ژبې 

په مخامخ ډول د بيان له    مادې له مخې   58د  قانون    2۹8د    کمپاينونو کې د غري رسمي ژبو د کارولو ممنوعيت، 
آزادۍ رسه تړاو لري. دا قضيه د دولتي مقاماتو اړوند د غريرسمي ژبې د کارولو اړوند نه ده؛ بلکې د افرادو په  

او ويل يې چې د دوی  د کاندیدانو مورنۍ ژبه وه  ي ژبه کرد رسبېره پر دې  شخيص اړيکو کې د ژبې آزادي ده. 
 1ډېری مخاطبان لکه د ډېر عمر لرونکي او ښځې په ترکي ژبه نه پوهيږي. 

 : پايله 
، او د اقتصادي،  ميثاق اعالمیه، د مدين او سیايس حقونو    ه لکه د برش حقونو نړیوال   سند کې هیڅ مهم نړیوال  په  

وي. د دې دلیل ممکن دا وي چې د  ش  یاد دي په ښکاره ډول ژبني حقونه نه  ميثاق ي حقونو ټولنیزو او فرهنگ 
د ژبې د    او له ذهنه لرې و. ډیر وختي    لپاره   و ال د ژبې د حقونو په اړه خرب په کلونو کې  تصویب    د دې اسنادو  

چې د مورنۍ ژبې کارولو  دي    کي حقونو رسه نږدې تړاو لري؛ ځکه چې دا تل لږ له  مسلې د اقلیتونو  اړوند  حقونو  
د حقونو  ، د ژبې  که څه هم چې د لومړنيو حقوق برشي اسنادو د تصويب پر مهال ؛  کيږي له ګټو څخه بې برخې  

په وروستيو  مته کیده چې    له بي امللل حقونو   رسه پرمختګ  په  معیارونو  حقوق برشي  د    خو ؛  نوم نه دی ياد شوی 
حقونو نړیواله    و د ژبني   توګه په رسميت و پيژين. رسه له دې چې اسنادو کې ژبني حقونه د الزامي قاعدې په  

د قومي، مذهبي او ژبنيو اقليتونو د اړوندو اشخاصو اعالميه کې د ژبنيو حقونو اړوند مقررات راغل  اعالمیه او  
ه  د دې حقونو د ورکړې له امله د اقليتونو له پياوړي کېدو څخ او    ی څرنګوالی د ژبې د حقونو ځانګړ   خو ؛  دي 

مو د برش    دې مقاله کې ه  پ   د دې المل شوې چې دې حقونو ته د شک په سرتګه وکتل يش. دحکومتونو ویره  
د يوې مرجع په توګه و ارزوله. رسه له دې چې د اروپايي  ساتنې  د  د فردي حقونو  حقونو د اروپايي محکمې رويه  

په  اړخونو څخه مته کیده چې  له دواړو  تړون د  خو ؛ ه د  ه مدين او سیايس حقونو والړ  محکمې اصل معاهده پر 
د اروپا    الحاقي پروټوکولونو کې ژبني حقونه د فرهنګي حقونو د نه بېلېدونکې برخې په توګه په رسميت و پيژين. 

محکمې   حقونو  برش  په  د  ته  حقونو  ژبنيو  دي.  کړي  ګوته  په  حقونه  ژبني  څخه  موادو  نورو  له  ژمنليک  د 
ه خپلو ځينو رايو کې احتياط کړی او ژبنيو حقونو ته يې د شک په سرتګه کتل؛  غريمستقيمې اشاره کې يې پ 

خو په وروستيو کلونو کې د محکمې رويې ته په پام رسه ښکاري، چې د ژبنيو حقونو اړوند رايې د پلوراليزم په  
ژبني حقونه    نظر کې نيولو او د برش حقونو ته په نږدې کېدو کې ډېرې ښې شوې دي. په پای کې ويالی شو چې 

 له اهميت رسه رسه چې لري يې، څنګه چې پکار ده د بي امللل حقونو د پام وړ نه دي ګرځيديل. 

 

  

 

1. Conviction for speaking Kurdish during election campaigns breachead freedom of expression, Press release, 2013, p 5 
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 خذونه: أ م 
 فارسی 

 و مناالسادات   ی قاسم زمان   د ی ترجمه س   امللل، ن ی در حقوق ب   ی فرهنگ   ی ها حق   ( ۱۳۹2) السا    استاماتوپولو،  - ۱
 .انتشارات خرسندي، تهران   رزاده، ی م  - 2
 و   ران ی ا   ی اروپا در قبال جمهوري اسالم   ه ی حقوق برشي اتحاد   است ی ، س ( ۱۳۹۳) داود    ، ی ان ی زهرا، ک   الوندي،  - ۳
 . 28شامره    امللل، ن ی تاکنون، فصلنامه مطالعات روابط ب   2008از    عربستان  - 4
 در نظام حقوق   ی قوم   ی تها ی اقل   ی ، حقوق فرهنگ ( ۱۳۹5) زاده    ی ل ی اسمع   ه ی احمد و عال   د ی س   نژاد، ب ی حب  - 5
 . حقوق برش، انتشارات مجد   ی امللل ن ی و اسناد ب   ران ی ا   ی جمهوري اسالم   ی اساس  - 6
 حقوق برش در برخورد با   یی اروپا   وان ی و نقد عملکرد د   ل ی حل (، ت ۱۳۹6) زاد  رستم   ن ی الناز و حس   ، یی خو   م ی رح   - 7
 . 56شامره    ، ی امللل ن ی ب   ی حقوق برش، مجله حقوق   یی اروپا   ون ی کنوانس   8نقض ماده    ادعاهاي  - 8
شامره    ، ی خصوص   فصلنامه حقوق   د، ی جد   ی ها ت ی حقوق برش؛ ساختار و صالح   یی ، دادگاه اروپا ۱۳82احمد    د ی س   ، یی طباطبا  - ۹

5 . 
 شامره   ، ی فصلنامه پژوهشنامه انسانشناس   ، ی مل   ت ی و هو   ی زبان - ی قوم   سم ی ، پلورال ( ۱۳84)   یی ح ی   ، ی مدرس  - ۱0
۱۱ - 7 . 
  ی اسالم   جمهوري   کرد ی و رو   ی فرهنگ   ی ها ان ی تنوع ب   ج ی حفظ و ترو   ون ی ، کنوانس ( ۱۳۹۳مريم ) فرد،    ی ل ی اسامع   د، ی مج   د، ی وح  - ۱2

 . ۱۱شامره    ، ی فرهنگ   ی اروپا نسبت به آن، فصلنامه راهربد اجتامع   ه ی و اتحاد   ران ی ا 
 ، حقوق شهروندي و نسل دوم حقوق برش ، انتشارات خرسندي ۱۳۹۳  ی مجتب   ، ی همت  - ۱۳
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های  تأثیر نظام انتخابات پارملانی افغانستان بر مشارکت سیاسی اقلیت 
 ُخرد قومی 

 .   محمدعلی احمدی   
 چکیده

توان جمعیت  و اکرثیت مطلقی در آن وجود ندارد. با توجه به این وضعیت، می   هاست افغانستان کشور اقلیت 
های ُخرد قومی در سیاست  های اقلیت قومی بزرگ و ُخرد تقسیم کرد. سهم اندک اقلیت افغانستان را به گروه 

ی کرده  عنوان زیربنای مشارکت سیاسی آنان رضور افغانستان، بررسی چگونگی نظام انتخابات پارملانی را به 
این  از  واحد  است.  )رأی  افغانستان  پارملانی  انتخابات  نظام  اثرات  بررسی  را  تحقیق  این  اصلی  پرسش  رو، 

 دهد. های ُخرد قومی در پارملان افغانستان تشکیل می ناپذیر( بر مشارکت سیاسی اقلیت انتقال 
های  ر را بر مشارکت سیاسی اقلیت تأثیر نظام انتخابات پارملانی کشو بر این اساس، مقاله حارض کوشیده است  

های این تحقیق،  ترین یافته تحلیلی مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. مبتنی بر مهم ـ ُخرد قومی به روش توصیفی 
شان فراهم کرده  های ُخرد قومی را متناسب با میزان نفوس نظام کنونی انتخابات پارملانی زمینه مشارکت اقلیت 

های کشور نقشی  های ٌخرد قومی در سیاست سیستم سبب شده است که اقلیت   بودن این است؛ اما معلول 
شکل سمبولیک و فاقد اثرگذاری باشد. روی هم رفته، اختصاص  شان در پارملان به اندک داشته باشند و حضور 

اقلیت  برای  حوزه کرسی  ساختاربندی  قومی،  ُخرد  به های  تک ها  سیاسی  صورت  فرهنگ  تقویت  کرسی، 
پیشنهادی این پژوهش    ترین راهکارهای سازی مهم حزب، بررسی نظام تناسبی و رضورت فراکسیون مشارکتی، ت 

 است. 
 

 کلیدواژگان 
 ، مشارکت سیاسی. های ُخرد قومی، انتخابات، نظام انتخابات پارملانی افغانستان ها، اقلیت اقلیت 

  

 

   امللل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه بلخ دانشجوی سال چهارم، دیپارمتنت حقوق عامه و روابط بین   (mohammadalia641@gmail.com  ) 
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 مقدمه
نظامی دموکراتیک  شدن از اصول اساسی  نتخاب کردن و ا حق مشارکت برابر و فعاالنه در انتخابات، حق انتخاب 

ساالری  ها نظام مردم آید. بر این اساس، کشورهایی که در آن فرد به شامر می و جزو حق برشی و شهروندی هر 
،  به این حق شهروندان ارج گزارده شود. یکی از این انتخابات کوشد  متفاوت می   حاکم است، با برگزاری انتخابات 

ساالری در  بهرت مردم   آوری زمینه انی است که برای تعیین منایندگان مردم در پارملان و فراهم انتخابات پارمل 
برگزار می دوره  با سازوکارهای ویژه  به چشم  پیشینه شود و تجارب گوناگونی و پر های معین  از آن در دنیا  ای 
طوالنی نداشته و نزدیک به صد سال است که مردم ما با مفهوم    ای خورد، اما در افغانستان این تجربه پیشینه می 

کردن انتخابات  مند اند. تشکیل پارملان و نظام شورای ملی آشنا شده و شاهد برگزاری چندین دور انتخابات بوده 
ساالری تا  گیری نظام مبتنی بر اصول مردم همزمان با تدوین قانون اساسی جدید و شکل   ۱۳82آن، از سال  

سومین دوره کنو  فعالیت  شاهد  که  از چالش   ن  شکل  پارملانیم، یکی  را  افغانستان  سیاسی  نظام  مهم  های 
شمول تا هنوز در کشور ما  است و احزاب فراگیر و همه  تنوع قومی و اقلیتی در افغانستان فراوان  دهد. زیرا می 

ان در پارملان فراهم شود و در کنار آن  شکل نگرفته است. بنابراین برای اینکه زمینه منایندگی از همه شهروند 
پارملان قوی و پاسخگو ایجاد شود، نیاز به تطبیق یک نظام انتخاباتی متناسب با وضعیت چندگانگی قومی در  

ناپذیر برای انتخابات پارملانی افغانستان برگزیده  ، نظام انتخاباتی رأی واحد انتقال کشور است. به همین دلیل 
 شده است.  

های  توان گفت نظام دارد. می   یان، دو کلیدواژه نظام انتخاباتی و مشارکت سیاسی پیوندی نزدیک در این م 
طور مستقیم  انتخاباتی برای بهرتسازی زمینه مشارکت سیاسی شهروندان طراحی شده و مشارکت سیاسی به 

متأثر می  آن  است  از  پیوند، رضوری  این  بر  مبتنی  داد شود.  پاسخ  اساسی  پرسش  شود:  به چند  نظام  ۱ه   )
های ُخرد قومی در پارملان گذاشته است؟  انتخابات پارملانی افغانستان چه تأثیری بر مشارکت سیاسی اقلیت 

( آیا در افغانستان اکرثیت قومی ۳شود؟  های ُخرد قومی به کدام گروه جمعیتی در افغانستان گفته می ( اقلیت 2
 اند؟  ها که برخاسته از نظام انتخاباتی باشد، کدام ی اقلیت های فراراه مشارکت سیاس ( چالش 4وجود دارد؟ و  

تداعی شود؛ از جمله مشارکت سیاسی  ممکن است چندین برداشت از آن در ذهن    در بحث از مشارکت سیاسی 
اقدامات    - 2آمیز برای تأثیرگذاری بر اقدامات حکومت و یا انتخاب رهربان.  های موفقیت تالش   - ۱به معنای:  

عنوان شکل مناسب  منایندگی به   - ۳.  دادن، تظاهرات، دادخواهی و غیره و مرشوع شهروندان از قبیل رأی قانونی  
توانند مستقیامً در حکومت مشارکت داشته باشند و  ها شهروند منی از مشارکت سیاسی در جوامع، زیرا میلیون 

ویت در احزاب. به این ترتیب،  ها و کسب عض ها و شکت در هامیش تالش افراد مشخص برای احراز کرسی  - 4
با اقداماتی گوناگون مواجهیم که ممکن است در بعضی جوامع سیاسی دانسته شود و در بعضی جوامع سیاسی  

منظور نگارنده از مشارکت سیاسی در عنوان این مقاله،    ( 248- 244:  ۱۳80چنین نشود. )پای و دیگران،  
طور مشخص اشرتاک در پروسه انتخابات و میزان  ستان و به های اقلیت قومی در افغان اقدامات قانونی گروه 

که آمار    گیرد. از آنجایی حضورشان در پارملان و در نهایت تأثیرگذاری منایندگان آنان بر حکومت را دربر می 
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بر  انتخابات میزان مشارکت  ترکیب قومی در  تعداد منایندگان  اساس  به  ندارد، ما  های پارملانی کشور وجود 
 ایم. ای ُخرد قومی توجه کرده ه اقلیت 

های ُخرد  نظام کنونی انتخابات پارملانی افغانستان، تأثیر بازدارنده بر مشارکت سیاسی اقلیت رسد به نظر می 
شان در  ها نتوانند از حق سیاسی رو، تطبیق این نظام سبب شده است که اقلیت قومی گذاشته است. از این 

اثرهای نظام  کوشد  در ساختار پارملان کشور داشته باشند. این مقاله می   کننده کشور برخوردار و نقشی تعیین 
انتقال  واحد  اقلیت رأی  سیاسی  مشارکت  بر  اثرگذار  عوامل  دیگر  کنار  در  را  پارملان  ناپذیر  در  قومی  های 

 بررسی و تحلیل کند.  افغانستان  
 پیشینه تحقیق

»اصال  عنوان  با  تحقیقی  در  عرفانی  و محمد  در نافع چودری  پارملانی  انتخابات  تجربه  و  انتخاباتی  نظام  ح 
چرایی و دالیل اصالح نظام انتخابات  اند  و تالش کرده   ارزیابی افغانستان« نظام انتخابات پارملانی افغانستان را  

سنجی درباره اصالحات نظام انتخاباتی  های این تحقیق، نظر تحلیل کنند. یکی از برجستگی کنونی پارملان را  
گویی منایندگان و نظر مردم  . این نظرسنجی، روی محورهای شناسایی از انتخابات پارملانی، میزان پاسخ است 

در مورد اصالح نظام انتخاباتی متمرکز است. چودری و عرفانی معتقداند که نظام کنونی انتخابات پارملانی  
اند که سیستم حارض  نشان کرده خاطر  پارملانی مقتدر را در کشور ایجاد کند. چودری و عرفانی نتوانسته است  

حامیت صورت پراکنده در کشور زیست دارند  های ضعیفی را که به موجب دلرسدی احزاب سیاسی شده و گروه 
های قومی در پارملان افغانستان و اثرپذیری آن از نظام رأی واحد  کند. اما این تحقیق به مشارکت اقلیت منی 

 به این خأل تحقیقی بپردازیم. کوشیم  می ت. بنابراین  نداشته اس ناپذیر توجه  انتقال 
بعد از   2005اندرو ویلدر در تحقیقی با عنوان »بررسی و تحلیل انتخابات شورای ملی افغانستان« که در سال 

نخست به تأثیر نامزدان  انتخابات پارملانی افغانستان پس از تشکیل نظام نوین انجام داده است،   دور نخستین 
های شورای ملی پرداخته، سپس نقش قوم و مذهب را غرض پیروزی و انسجام در مبارزات  پیروز بر سیاست 

در آن زمان تازه ایجاد شده بود،    کننده کننده بیان کرده است. از آنجایی که نهاد برگزار انتخاباتی بررسی و تعیین 
های نخستین انتخابات پارملانی دوره دموکراسی افغانستان  لزوم ایجاد نهادهای دایمی انتخابات را از آموزه 

دهندگان را پیشنهاد  نام رأی سیستمی دایمی برای ثبت عنوان کرده و در کنار آن تقویت روند شامرش آرا و ایجاد  
 کرده بود.  

و نورالله فیضی در کاری که از جانب پژوهشکده مطالعات پارملانی مرکز مطالعات اسرتاتژیک   عباس حسینی 
کابل با عنوان »نگاهی به ترکیب جدید مجلس منایندگان افغانستان« انجام داده است، ترکیب قومی دومین  

ضای مجلس منایندگان،  های اع بررسی کرده است. این نهاد پس از بررسی گرایش   پارملان افغانستان را   دوره 
های عمده در دور دوم مجلس  تعامل پارملان جدید با قوه مجریه و موضوعات ساختاری و ملی را از چالش 

وضعیت  . این نهاد تالش کرده است  ۱حارض در دو نکته است:    شمرده است. نکته متایز این تحقیق با مقاله 
. این نهاد هیچ راهکاری را  2ها توجه نکرده است.  بر اقلیت   ساختار قومی پارملان را شح دهد، ولی بر تأثیر آن 
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نوع نظام انتخاباتی،  برای عبور از وضع فعلی پارملان ارائه نکرده است. در تحقیق حارض کوشیده شده با تحلیل  
 راهکارهایی مناسب برای آن جستجو شود. 

های قانون اساسی و وضعیت  نظام انتخاباتی با ارزش   سازی ای با عنوان »متناسب اسحاق عارفی در مقاله محمد 
انتخابات ولسی  بر  تأکید  با  از حیث  جرگه« مبانی حقوقی متناسب چندقومی کشور  را  انتخاباتی  نظام  سازی 

سازی را  بررسی کرده و متناسب استیفای حقوق انتخاباتی شهروندان، رعایت اصل منایندگی و حفظ ارزش آراء  
گیرد که  بندی، قابلیت انتقال رأی و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی الزم دانسته و نتیجه می روی محورهای حوزه 

نظام انتخاباتی فعلی با وضعیت چندقومی در کشور چندان تناسب ندارد و این سیستم را در صیانت از مفهوم  
 داند.  ناکام می واقعی منایندگی  

توجه کرده است. ولی درباره  های تحقیق حارض عنوان اکنده به ای پر گونه روی هم رفته متام این تحقیقات، به 
نظامی کنون صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به اهمیت پارملان در  موضوع حارض هیچ تحقیق جامعی تا  

عنوان یک کار جدید، بلکه در جهت  تنها به ها، انجام این تحقیق نه دموکراتیک و مسئله حقوق شهروندی اقلیت 
 ، مفید است.  ساالر تقویت نظامی مردم 

 روش تحقیق
ها در پارملان  هایی که اقلیت این تحقیق در ابتدا به مقایسه جمعیت افغانستان بر حسب قومیت با تعداد کرسی 

های مهم  گیری این مقایسه با مؤثریت این منایندگان در تصمیم   در اختیار دارند، پرداخته است. سپس نتیجه 
بودن آمارها  بی شده است. الزم به یادآوری است که در این قسمت، تحقیق حارض نظر به متفاوت ارزیا سیاسی  

اقلیت  آماری که  از جمعیت  به  بوده است و برای رفع آن، تالش شده است  با چالش مواجه  های ُخرد قومی 
افغانستان، پژوهشکده    تر بر آن تکیه دارد، توجه شود. در ضمن از تحقیقات واحد تحقیق و ارزیابی محققان بیش 

عنوان  مرکز مطالعات اسرتاتژیک کابل و مؤسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( به  مطالعات پارملانی 
 منبع اصلی معلومات درباره اعضای پارملان و تعلقات قومی آنان استفاده شده است. 

تحلیلی،  ـ ه و نگارنده با استفاده از روش توصیفی آوری شد ای گرد صورت کتابخانه کل، اطالعات این تحقیق به در 
 های ُخرد قومی بررسی کرده است. تأثیر نظام انتخابات پارملانی را بر مشارکت سیاسی اقلیت 

 مفاهیم  و کلیات  
توان یافت که در آن متایزات گروهی و قومی وجود نداشته باشد. بدون تردید، در  امروزه هیچ کشوری را منی 

های گروهی در کشورها میان  متایزات گروهی وجود دارد. با نگاه به تاریخ، خواهیم دید که جدل  متام کشورها 
متفاوت بر رس سلطه بر یکدیگر، نتایج خونباری را در پی داشته است. تا اینکه با گذشت زمان، حکومت    های گروه 

عبور کرده و با مبارزات طوالنی برش، حکومت همه برای همه را در پی   گروهی بر گروهی دیگر  از حالت سلطه 
تنها این، بلکه با پیدایش تفکیک قوا، نهاد منایندگی از ملت زیر نام پارملان در کنار حکومت با آورده است. نه 

و پارملان  ای واقعی متثیل شود  گونه هدف نظارت بر آن شکل گرفته است. برای اینکه حکومت همه برای همه به 
نخست به   های انتخاباتی پدید آمد. پس الزم است برخاسته از آرای مردم شکل بگیرد، مفهوم انتخابات و نظام 
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نظام انتخابات پارملانی کشور را   ، سپس های قومی و چگونگی آن در افغانستان پرداخت شناسی اقلیت مفهوم 
 بررسی کرد.  

 ها و مفهوم آن . اقلیت 1
تر« معنا کرده و از نظر اصطالحی  تر و بخش کم بودن، قسمت کم عین، اقلیت را از نگاه لغوی »کم فرهنگ فارسی م 

های اکرثیت در هامن کشور متامیز است. این متایزات  کند که با گروه به گروهی از افراد یک کشور اطالق می 
شود.  اند، ارزیابی می در اکرثیت از حیث زبان، قوم، نژاد، فرهنگ، هویت و یا مذهب با ]متایزات[ دیگرانی که 

نظران یافت. ولی با  در بین صاحب   توان باره تعریف قابل اجامع را منی البته در این   ( 78:  ۱۳۹0)آریامنش،  
ها از نظر عددی  . اقلیت ۱ها تبیین کرد:  سه عنرص اصلی را در تعریف اقلیت   توان تعاریف گوناگون می   مالحظه 

. طبق  ۳هاست.  . عنرص دوم مبین عدم حاکمیت اقلیت 2ک حوزه مشخص است.  تر از اکرثیت جمعیت ی کم 
شان محفوظ مباند. البته با بیان این سه عنرص  های گذشته مند است که فرهنگ و سنت این عنرص، اقلیت عالقه 

  توان ی من ها و بیگانگان ساکن در یک کشور متفاوت است.  مهم این است که مفهوم اقلیت با مفهوم خارجی   نکته 
اند  شان ها ساکنان دایمی و اصلی کشور گروه اقلیت را همچون بیگانگان در یک رسزمین قلمداد کرد، بلکه آن 

شناسان، از جمله  تر جامعه بیش   ( 56:  ۱۳7۹پذیرند. )ترنربی،  تفکیک هایی مشخص، از دیگران  و نظر به ویژگی 
که با اکرثیت اعضای جامعه از حیث نژاد، زبان، دین و دانند های اقلیت را مجموعه افرادی می کوئن نیز گروه 
 ( 404:  ۱۳72اند. )کوئن،  از امکاناتی که اکرثیت در اختیار دارند، محروم   اند و اغلب ملیت متفاوت 

گونه مثال، زمانی که منظور ما  شود. به شود، مشخص می نوعیت اقلیت با توجه به پسوندی که به آن افزوده می 
گوییم اقلیت قومی، اگر منظور گروه کوچک مذهبی باشد برای آن از  کوچک قومی باشد، می اشاره به گروه  

های، مذهبی، زبانی،  های متنوعی مانند اقلیت شود. به این ترتیب، اقلیت عبارت اقلیت مذهبی کار گرفته می 
 برد. نام    توان قومی، نژادی، فرهنگی، هویتی و غیره را می 

 ها . افغانستان کشور اقلیت 2
های نژادی و قومی ترین شاخه هاست. از نظر نژادی و قومی این کشور بیش بدون تردید، افغانستان کشور اقلیت 

اساس تحقیقات،  اقوام داده شده است. بر   را در خود جا داده است. به این دلیل به افغانستان لقب گنجینه 
در    ( 28تا:  ود اختصاص داده است. )ارزگانی، بی وهفتم را از نظر تنوع قومی در جهان به خ افغانستان مقام سی 

اند. با توجه  کشور و برخی هم چهارمین کشور گفته سطح آسیا، از نگاه ناهمگونی قومی برخی افغانستان را اولین 
واحد و ملت واحد در افغانستان شکل نگرفته و کاربرد آن    توان گفت تا کنون جامعه به این ساختار ناهمگون می 

اند، بلکه از نظر  تنها از لحاظ قوم و نژاد متنوع داق خارجی و عینی است. ساکنان این رسزمین، نه فاقد مص 
بین ساکنان این جغرافیا،  اند. تنها نقطه وصل  هایی متفاوت تقسیم شده ها و دسته فرهنگی و زبانی نیز به گروه 

مذهبی همواره بر این وجه اشرتاک سایه افکنده    عنرص دینی است؛ ولی بازهم در درون این دین مشرتک، مسئله 
   ( 4۱:  ۱۳8۹است. )نجفی،  

کامن اقوام افغانستان« با بررسی سوابق و تحقیقات متفاوتی که از تعداد اقوام افغانستان  کتاب »رنگین   نویسنده 
کنند.  می   گروه قومی مستقل زندگی   55و حداکرث    22در کشور ما حداقل  نویسد  آمار ارائه کرده است، می 
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اقوامی مانند قرغیز، قزاق،  در رسود ملی کنونی ما که از چهارده قوم نام برده شده است،   ( ۳4تا: )ارزگانی، بی 
 اند. از قلم افتاده ها  تاتار، مغول، هندو، سیک، جت، سادات و امثال این 

تر مبتنی بر  د در این زمینه بیش نشده است. ارقام موجو باره  دقیق و علمی در این هنوز هیچ رسشامری  باتأسف  
شان  تر محققان در تحقیقات آن بیان شده است. ارقامی که بیش   دهنده مشخص ارائه   گیری تخمین و جهت 

- ۱.5ها را بین  میلیون، هزاره   ۳.5- ۳ها را بین  میلیون، تاجیک   6.5- 6ها را بین  اند، نفوس پشتون استفاده کرده 
میلیون تن و مجموع نفوس کشور را    ۱.5های قومی را تا  میلیون و دیگر گروه   ۱.5- ۱ها را بین  میلیون، ازبیک   2

 ( 58۹:  ۱۳۹0اند. )پوالدی،  میلیون تن گفته   ۱6- ۱4بین  
می که بتواند اکرثیت )پنجاه به اضافه یک( را تشکیل  در افغانستان هیچ گروه قو توان چنین گفت  نتیجه می در 

هاست. نگارنده با تأکید بر اینکه اکرثیت در افغانستان وجود  رو، این کشور، کشور اقلیت دهد، وجود ندارد. از این 
  های های ُخرد قومی. اقلیت های بزرگ قومی و اقلیت کند: اقلیت های قومی را به دو دسته تقسیم می ندارد، گروه 

تر افغانستان؛ یعنی پشتون، تاجیک، هزاره و ازبیک است. هدف از  نفوس چهار قوم پر   بزرگ قومی دربرگیرنده 
تر از یک  تنهایی کم به کدام  های ُخرد قومی، اشاره به دیگر اقوام جدا از این چهار قوم دارد که جمعیت هر اقلیت 

 شود. میلیون تن می 

 ها در پارملان . نظام انتخاباتی و مشارکت سیاسی اقلیت 3
گیری نهادهای سیاسی  کشور را در شکل شدن شهروندان هر ای است که زمینه اشرتاک و سهیم انتخابات، وسیله 

رو، دو برداشت از انتخابات وجود  از این   ( 26:  ۱۳8۹سازد. )احمدی،  و تعیین متصدیان اداره امور آن فراهم می 
ها به قدرت و یا کرسی پارملانی.  شده در صندوق کردن آرای ریخته ل بد  یکم( انتخابات به معنای فورمول  دارد: 

دوم(    ( ۱۱:  ۱۳۹4گیرد. )دانش،  ست که برای نظام انتخاباتی صورت می واقع هامن تعریفی ا این برداشت در 
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ترکیب قومی جمعیت افغانستان: 1شکل 

پشتون
تاجیک
هزاره
ازبیک
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 میالدی(   2000تخمین نفوس کشور در سال    CIA. به نقل از سازمان  27۹تا:  )ارزگانی، بی 
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هایی است که میکانیزم مشارکت  هادها و رویه آن مجموعه اصول، قواعد، ن   این برداشت از انتخابات، در برگیرنده 
 ( ۳7۹:  ۱۳۹7کند. )محمدی،  و تأثیرگذاری شهروندان بر قدرت سیاسی را تعریف و تعیین می 

ها، محاسبه و  شده در صندوق منظور نگارنده از نظام انتخاباتی، هامن فورمولی است که توسط آن آرای ریخته 
با این   ( 25: ۱۳۹0ن و یا احزاب آن را اشغال کنند. )رینولدز و دیگران، شود تا نامزدا ل می بد به کرسی وکالت  

ها  طور مستقیم اثرپذیراند؛ زیرا در جوامعی که اقلیت ها از نوع فرمول انتخاباتی یا نظام انتخاباتی به وصف، اقلیت 
گی عادالنه در انتخابات  ها را از داشنت منایند های اکرثیتی این گروه از لحاظ جغرافیایی پراکنده باشند، نظام 

نظام پارملانی و اجرایی محروم می  بیان دیگر، هرچند ممکن است در  به  اقلیت سازند.  نیز  های اکرثیتی  ها 
اما منی مناینده  باشند،  نظام توانند نقش فعال و مؤثری  ای در پارملان داشته  برعکس، در  های  بازی کنند. 

ها  دهندگان است و تناسب بین تعداد رأی و تعداد کرسی آرای رأی تناسبی که درواقع تقسیم کرسی انعکاسی از  
های پارملانی به حداقل برسد.  های ُخرد قومی در اختصاص کرسی شود، ممکن است محرومیت اقلیت حفظ می 

 ( 227- 226:  ۱۳۹5)اسالمی و محسنی جیهانی،  
 نظام انتخابات پارملانی افغانستان 

انتخابات پارملانی را به قانون انتخابات واگذار کرده و رصاحت داده که نظام    نظام   قانون اساسی افغانستان، نوع 
( اما  8۳: ماده  ۱۳82انتخاباتی باید منایندگی عمومی و عادالنه را برای متام مردم تأمین کند. )قانون اساسی،  

ارد. رصف در ماده  در قانون انتخابات افغانستان نیز در مورد نوع نظام انتخابات پارملانی ترصیحی وجود ند 
دهنده در انتخابات دارای حق یک رأی است که باید  آمده است که رأی   ۱۳84چهارم قانون انتخابات سال  

نویسد که این ماده اشاره به نظام رأی واحد  مستقیم از آن استفاده کند. رسور دانش در بیان تفسیر این ماده می 
ه که این نظام با توجه به وضعیت نامناسب احزاب سیاسی و  چنین وی در ادامه نوشت ناپذیر دارد. هم انتقال 

   ( 445:  ۱۳۹۱ارصار کارشناسان کمیسیون انتخابات مورد قبول قرار گرفته است. )دانش،  
ناپذیر، سیستم مورد استفاده در نظام انتخابات پارملانی افغانستان است.  حال، نظام رأی واحد انتقال به هر 

تواند از آن به نفع یک نامزد در حوزه انتخاباتی خود حق دادن یک رأی را دارد و می دهنده  طبق این نظام، رأی 
ترین رأی را به دست آورده باشند. با  به کرسی پارملان خواهند رسید که بیش   و کسانی از آن حوزه استفاده کند  

از سال   پارملانی  انتخابات  دور  این سیستم، سه  از  ک   ۱۳82استفاده  در  امروز  به  است.  تا  شده  برگزار  شور 
کارشناسان امور انتخابات، استفاده از این سیستم را برای افغانستان به دلیل ناآشنایی مردم با فرایند انتخابات  

بودن  دهند. بُعد دیگر استفاده از این نظام برای افغانستان، اقلیتی بودن این سیستم مورد توجه قرار می و ساده 
های  اقلیت شود شور است. به بیان دیگر، استفاده از این سیستم سبب می و چندپارچگی قومی نفوس این ک 

تر را به پارملان بفرستند. البته این در صورتی ممکن است  ُخرد قومی و احزاب کوچک بتوانند منایندگان بیش 
باشد و    که در یک حوزه انتخابیه تعداد نامزدان زیاد باشد و گروه اقلیت در هامن حوزه فقط یک نامزد داشته 

نامزد متمرکز کند. هم  بر آن یک  را  آرای خویش  بتواند  نظام   چنین ممکن است در سایه اقلیت قومی   این 
زیاد بین نامزدان تقسیم شود، هیچ    گونه ها به های ُخرد قومی و احزاب کوچک در صورتی که آرای آن اقلیت 
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اب بزرگ، اکرثیت مطلق اعضای پارملان را در  های بزرگ یا احز ای در پارملان به دست نیاورند و اقلیت کرسی 
 ( 78- 77:  ۱۳۹4اختیار خویش بگیرند. )دانش،  

اند،  قوم چه تعداد در انتخابات پارملانی مشارکت داشته این نظام، بر اساس ترکیب قومی، از هر  اینکه در سایه 
ها را در پارملان مشخص کرد، ترکیب قومی  میزان منایندگان اقلیت   آماری در دست نیست؛ اما برای اینکه بتوان 

 دهیم. اخیر مورد توجه قرار می   پارملان افغانستان را در سه دوره 
 اخیر   ترکیب قومی پارملان افغانستان در سه دوره 

انتقال  نظام رأی واحد  انتخابات پارملانی ما  از  دانستیم که سیستم مورد عمل  نظام جزئی  ناپذیر است. این 
تناسبی است. این نظام از شعار »یک فرد، یک رأی« در حوزه  مورد نظر پیروی  های مختلط یا نیمه خانواده نظام 

ها و یک  کرسی آن به کوچی   ۱0پارملان،    کرسی   250خالف رصاحت قانون اساسی، از  بندی نیز  کند. حوزه می 
  ۱۱صورت کل کشور یک حوزه در نظر گرفته شده است. به استثنای این  ها به کرسی دیگر به هندو و سیک 

والیت، یک حوزه در مانده، هر کرسی باقی   2۳۹کرسی که در آن متام کشور یک حوزه در نظر گرفته شده برای  
شوند. )قانون  ترین تعداد آرا را به دست آورده باشند، پیروز شناخته می بیش نظر گرفته شده است و نامزدانی که  

درصد از اعضای    25در کنار این، حسب رصاحت قانون اساسی باید    ( 2۱و    20،  ۱۹: مواد  ۱۳84انتخابات،  
 ( 8۳: ماده  ۱۳82یافته به پارملان را زنان تشکیل دهند. )قانون اساسی،  راه 

کارشناسان و پژوهشگران در مورد نقاط ضعف این نظام بیان شده است؛ یکی از  هشدارهای زیادی از سوی  
کامالً    بودن و اصل منایندگی ها ایجاد پارملان ضعیف و فاقد مرشوعیت است که ممکن است اصل عادالنه آن 

معیت بودن ج با توجه به موزاییکی   ( 22:  ۱۳۹7و چودری و عرفانی،    ۱20:  ۱۳۹4نادیده گرفته شود. )جوادی،  
انتخابات رعایت می  اقلیت افغانستان، زمانی اصل منایندگی در  بتوانند در پارملان منانیده  شود که همه  ها 

بفرستند و این زمانی ممکن است که نظام انتخاباتی متناسب با چندپارچگی قومی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا  
شود. به همین دلیل الزم است  ستان دانسته می های اصلی ایجاد تقسیامت سیاسی در افغان قومیت از محرکه 

 نگاهی به ترکیب اعضای پارملان افغانستان از منظر قومیت داشته باشیم.  نیم 
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در شکل دوم، که بر اساس تحقیقات اندرو ویلدر، پژوهشگر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تهیه شده است،  
 اند.  ای، بلوچ و نورستانی ، عرب، اسامعیلیه، پشه هزاره، ترکمن شیعیان غیر   ها منظور از دیگر اقلیت 

 
مطالعات   مرکز  پارملانی  مطالعات  پژوهشگران  فیضی،  نورالله  و  حسینی  عباس  توسط  که  سوم  شکل  در 

 ند. ا ای، بلوچ و ترک ها ایامق، عرب، ترکمن، نورستانی، پشه اسرتاتژیک کابل تهیه شده منظور از دیگر اقلیت 

 
 

 ( 2۱:  ۱۳8۹حسینی و فیضی،  ) 
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پشتون
تاجیک
هزاره
ازبیک
دیگر اقلیت ها

 ( ۹:  2005ویلدر،  ) 

39%

21%

25%

6%

9%

1382ترکیب قومی دومین دوره پارلمان بعد از سال : 3شکل 

پشتون
تاجیک
هزاره
ازبیک
دیگر اقلیت ها



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق برش علمي  | 122

های  های مؤسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( تهیه شده است، اقلیت اساس یافته شکل چهارم که بر 
است. در این دور چون در  اقوام سادات، عرب، تاتار، ایامق، ترکمن، بلوچ، نورستانی و سیک   قومی دربرگیرنده 

 والیت غزنی انتخابات  

 برگزار نشده بود، بنابراین تعداد منایندگان این والیت شامل این ترکیب نیستند.  
 ها تحلیل یافته 

که در پارملان در اختیار    هایی های خرد قومی با تعداد کرسی با مقایسه آمارهای موجود در مورد جمعیت اقلیت 
می  دیده  کرسی دارند،  تعداد  که  به شود  نفوس ها  تعداد  با  تقریبی  آمارهای  طور  اکرث  است.  متناسب  شان 

بینیم که  دهد. با مقایسه این درصدی می درصد نشان می   ۱2تا    ۹ها را بین  شده، میزان نفوس اقلیت ارائه 
درصد عضویت کسب کرده    ۱2تا    ۹نیز بین    ۱۳82ان بعد از سال  کاری پارمل   های ُخرد قومی در سه دوره اقلیت 

گیری در پارملان کشور دارند؛  های ُخرد قومی مشارکت چشم شود که اقلیت است. بنابراین چنین برداشت می 
؛  اند داشته ای کاماًل منفعل از خود نشان  چهره ها  اما با توجه به کارکردی که پارملان تا کنون داشته است، اقلیت 

کند و این وضع مانع روند رشد دموکراسی شده و سبب شده است  محور عمل می کاماًل نامزد سیستم فعلی  زیرا  
ائتالف  و  مهم احزاب  که  سیاسی  می های  شمرده  دموکراسی  توسعه  عنارص  در  ترین  نقشی  نتوانند  شوند، 

عنوان  اند به نتوانسته   گاه های ُخرد قومی نیز هیچ کنند. بر این اساس، اقلیت   های انتخاباتی ایفا گیری سو و سمت 
 یک گروه فعال در پارملان عرض اندام کنند. 

های ُخرد قومی را در پارملان فراهم کرده؛  درصدی اقلیت   ۱2درست است که سیستم کنونی زمینه مشارکت تا  
ه بهگونه مثال، یک مناینده که از حوزه انتخاباتی والیت  های ُخرد قومی سبب شده است ک اما پراکندگی اقلیت 

ترکمن  باشد،  یافته  راه  پارملان  به  ترکمن  قومی  تعلق  با  مناینده پروان  را  او  بلخ،  والیت  و  های  ندانند  شان 
،  شود. افزون بر این ها از این والیت می دیگری از آن   ها در بلخ، مانع پیروزی مناینده بودن نفوس ترکمن اندک 
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 ( 4:  ۱۳۹8)فیفا،  
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که تحقیقات نشان  شود. چنان ها می شده در صندوق ای منتج به ضیاع آراء ریخته رویه طور بی سیستم فعلی به 
از کل    % ۳2را با خود داشتند؛ یعنی    فقط دو میلیون از مجموع آرا   ۱۳84دهد که نامزدان پیروز در انتخابات  می 

اند. در  شده بود که قادر به پیروزی در انتخابات نشده   به نامزدانی داده   سوم آرا ـ شده و حدود دو آرای استفاده 
یعنی    ۱۳8۹انتخابات   داد؛  رخ  اتفاق  همین  و    % ۳7نیز  پیروز  نامزدان  نصیب  نامزدان    % 6۳آرا  نصیب  آرا 

سو به چندپارچگی فکری در پارملان  نتیجه این امر از یک   ( 6:  ۱۳۹۱خورده شد. )رینالدز و کیری،  شکست 
دهد؛ زیرا میزان اشرتاک مردم در هر دور  زیر پرسش قرار می   دیگر مرشوعیت پارملان را و از سوی    منجر شد 

به  است.  داشته  نزولی  سیر  پارملانی  انتخابات  انتخابات  در  استفاده ۱۳8۹طور منونه،  آرای    4شده  مجموع 
انتخابات سال  شده در  بوده، در حالی که تعداد آرای استفاده (  42۱65۹4رأی )   5۹4هزار و    2۱6میلیون و  

   ( ۱۳۹۹/ 8/ ۱رسد. )وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات: تاریخ مراجعه:  میلیون رأی هم منی   4به    ۱۳۹7
تأثیرات مستقیم نظام انتخابات پارملانی افغانستان و در کنار آن عوامل غیرمستقم اثرگذار بر مشارکت سیاسی  

 بررسی کرد: ل  گونه ذی توان به های ُخرد قومی در پارملان را می اقلیت 
 تأثیرات مستقیم

 افکنی دیگران . سیستم انتخاباتی و سیاست اختالف 1
یابی نامزدان مستقل،  آوری زمینه بهرت برای راه ناپذیر، فراهم یکی از مزایای سیستم انتخابات رأی واحد انتقال 

ب اعضای کنونی پارملان  های ُخرد قومی گفته شده است. این مزیت را در مقایسه با ترکی احزاب کوچک و اقلیت 
گیری از نامزدان  انتخابات پارملانی میزان چشم مشاهده کرد. در هر   توان درستی می قوم، به و تعداد جمعیت هر 

پردازند. در کنار اینکه استفاده از این سیستم این مزیت را دارد، فرایند مشارکت  انتخاباتی می   مستقل به مبارزه 
آنان نامزدان مستقل  های ُخرد قومی را تقویت کرده و سبب شده است که یت سیاسی شهروندان، خصوصاً اقل 

شوند،  های مختلف پیروز می زیادی را در هر انتخابات داشته باشند؛ اما نامزدان مستقل و نامزدانی که از گروه 
صورت پراکنده  انجامد. به این معنا که نامزدان به به انسجام و اتحاد و مؤثریت در پروسه مشارکت سیاسی منی 

پارملانی بدون  یابند. بنابراین، پارملان انتخاباتی به پارملان راه می  برنامه های متفاوت، فاقد ها و گروه از دسته 
 پذیر است. مشاهده   گانه دولت که در سطح ملی تنها بر قوای سه برنامه بار آمده که آثار آن نه 

های حاکم در میان دیگران، یکی از موانع اساسی فراراه مشارکت گروه افکنی  افزون بر این، سیاست اختالف 
بخش  که نظام انتخاباتی نتواند عاملی وحدت های ُخرد قومی در افغانستان است. پس وقتی  سیاسی مؤثر اقلیت 

شود. در حال حارض،  های قومی در پارملان شود، بدون شک، این سنت دیرینه فعال نگه داشته می میان گروه 
بودن نظام انتخابات  محور های اقلیت و نامزد های اکرثیت بر گروه افکنی گروه اختالف  با اثرگذاری سنت دیرینه 

در پارملان ضعیف شده و این سبب شده است که آنان نتوانند  های ُخرد قومی  پارملانی، مؤثریت حضور اقلیت 
 باشند. های سیاسی داشته  گیری در فرایند تصمیم   کننده نقشی تعیین 

 قدرت سیاسی حاکم . تبعیض آشکارای  2
بودن سیستم انتخاباتی که  افکنانه در َجو حاکم در افغانستان و معلول های اختالف افزون بر تشدید سیاست 

نتوانسته یک پارملان قوی، یا به تعبیر دیگر یک اپوزسیون قوی در برابر قدرت سیاسی حاکم ایجاد کند، قدرت  
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این تبعیض را    های ُخرد قومی اعامل کرده است. اگر بخواهیم گونه بر اقلیت   ضی آشکار سیاسی حاکم نیز تبعی 
کشور   در  پارملانی  انتخابات  با  است  مرتبط  الزم  کنیم،  کرسی نیم بررسی  تقسیم  بر  حوزه نگاهی  به  های  ها 

ها اختصاص  وچی کرسی را به ک  ۱0دهی داشته باشیم. حکومت افغانستان، بدون ترصیح قانون اساسی، رأی 
والیت را دهد. برای یکجانشینان نیز هر داده است که یک دوگانگی را در مورد کوچی و یکجانشینان نشان می 

سازد. )قانون  والیت را از روی مجموع نفوس آن معین می های هر یک حوزه در نظر گرفته است که تعداد کرسی 
ماده  ۱۳۹5انتخابات،   نفوس واقعی   ( 4۹:  تعداد  که  هر   نبودن  است  شده  سبب  کرسی والیت  ها  تخصیص 

حوزه انتخاباتی هیچ معیاری که نسبت بین نفوس، میزان  چنین در سطح هر صورت عادالنه صورت نگیرد. هم به 
ها را مورد سنجش قرار دهد، وجود ندارد؛ مثالً جمعیت والیت  کنندگان در انتخابات و تخصیص کرسی شکت 
به آن اختصاص داده شده است، در  ( برآورد شده است و چهار کرسی  ۳7۱۹00) تن     ۹00هزار و    ۳7۱بامیان  

برآورد شده است، ولی هشت کرسی به آن  ( 767۳00تن )   ۳00هزار و    767حالی که جمعیت والیت هلمند  
تن    746هزار و    ۱2۱کنندگان در انتخابات  تخصیص یافته است. این در حالی است که در بامیان تعداد شکت 

شامری  اند. بر این اساس،  در انتخابات رأی داده (  ۳۳677)   تن   677هزار و    ۳۳و در والیت هلمند  (  ۱2۱746) 
که شامری از وکال با میزان بسیار باالی  اند، در حالی از اعضای پارملان با آرای بسیار پایین به پارملان راه یافته 

 ( ۱۱۹:  ۱۳۹4. )جوادی،  که از نظر حقوقی یک تناقض جدی است   اند راه یافته   آرا 
نامتوازن  کنار  در  تناقض  اکرث حوزه این  در  ترکیب جمعیتی  آرمان بودن  نبود  از حیث  ملی،  ها  های مشرتک 

انتخاب و  اقلیت  را  نتوانند مناینده دلخواه خود  های قومی، زبانی و مذهبی سبب شده است که شهروندان 
:  ۱۳۹4دان کشور از حق داشنت مناینده است. )عارفی،  شدن بسیاری از شهرون گزینش کنند و نتیجه آن محروم 

های ُخرد قومی را با چالش مواجه  صورت مستقیم، مشارکت سیاسی اقلیت تحمیل این حالت بازهم به   ( ۱۳5
از این وضع عبور کرد، در مبحث بعدی با عنوان راهکارها به آن توجه خواهیم    توان کند. اینکه چگونه می می 

 کرد. 
 . نبود شفافیت مالی و خرید و فروش آرا 3

های سیاسی اجتامعی،  تر روی شخص نامزد تکیه دارد تا روی احزاب و گروه سیستم فعلی به دلیل اینکه بیش 
آن به پیروزی نامزدان ثرومتند و    صورت نگیرد و نتیجه نظارت دقیق بر مصارف مالی نامزدان  سبب شده است 

توان  های مافیای اقتصادی انجامیده است. البته نقش پول را در هیچ نوع نظام انتخاباتی منی اعضای شبکه 
برگزارکننده  نهادهای  نباشد،  فردمحور  نظام  اگر  اما  گرفت؛  می   نادیده  انتخاباتی  انتخابات  بر مصارف  توانند 

بهرت  به نظارت  چالش،  این  کنند.  چشم ی  انتخابات شکل  در  روند  گیری  که  دارد  وجود  افغانستان  های 
های ُخرد قومی از  تأثیر این عنرص بر اقلیت   ( ۱2۱:  ۱۳۹4ساالری را تضعیف کرده است. )جوادی،  شایسته 

اند و  تر بوده یف های ُخرد قومی در افغانستان از نظر اقتصادی نیز در تناسب با دیگران ضع آنجاست که اقلیت 
 توانند مصارف گزاف کمپاین انتخاباتی را تأمین کنند.  منی 

از موضوعاتی مهم است که در چندین انتخابات توسط  در ضمن، خرید و فروش رأی یا تذکره برای نامزدان نیز  
دان  کننده بر انتخابات گزارش شده است. چنین تخلفی ناشی از ضعف آگاهی سیاسی شهرون نهادهای نظارت 
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زنند.  شان است که دست به خرید و فروش رأی یا تذکره برای نامزدان می نبودن آنان به حقوق سیاسی و واقف 
و یا تذکره شهروندان در بدل پول و یا مواد خوراکی مبادله شود.   افزون بر این، فقر نیز سبب شده است که آرا 

   ( 28:  ۱۳۹8)بختیاری و ذکی،  
 مستقیمتأثیرات غیر 

 ها زدگی اقلیت یاست الف: س 
مند و درست تقسیم  شکل نظام ندارد و وظایف در درون اجتامع به گرایی جایی  هنوز تخصص در جامعه افغانستان  

ها،  گروه قومی در همه عرصه ثباتی سیاسی کشور ما و رابطه تنگاتنگ آن رسنوشت هر رو، بی نشده است. از این 
در    شدن همه زدگی عامل سیاسی سیاست زدگی مبتال کرده است.  ت های ُخرد قومی را به سیاس ویژه اقلیت به 

 مدار.  افغانستان شده است؛ اما بدون سیاست 
آنجایی  سخت از  معیار  هیچ  در گیرانه که  نامزدشدن  برای  ندارد،    ای  وجود  افغانستان  پارملانی  انتخابات 

در هر دور انتخابات شده است. این  زدگی اقوام محروم از صحنه، سبب افزایش شامر نامزدان مستقل سیاست 
. تعداد نفوس آنان در هر حوزه کم  ۱پذیر کرده است:  ها را آسیب حالت از دو جهت مشارکت سیاسی اقلیت 

. این حالت  2آورد.  شدن آنان را را پایین می شان پراکنده شده و میزان برنده است و با افزایش شامر نامزدان، رأی 
ها در پارملان منایندگی مؤثر  توانند از اقلیت شود که منی ه و ناشایسته منجر می تجرب به پیروزی نامزدان کم 

 داشته باشند. 
 ب: اختالفات درونی 

این اختالفات در چارچوب احزاب و جریانات   های افزایش یافته است؛ ریشه روز  این اختالفات، با گذشت هر 
ورتر شده است. در جریان انتخابات که درواقع زمانی آرایش سیاسی متعدد در گذشته شکل گرفته و امروز شعله 

گروهی  سازی اختالفات درونی و میان دیگران به سوی برجسته   افکنانه مشارکت سیاسی است، سیاست اختالف 
جمع کند، سبب شده که  دان یک نظام انتخاباتی که همه را دور اهداف مشرتک  شود. فق ها فعال می اقلیت 

ها را به پارملان کاهش  یابی اقلیت مشارکت سامل سیاسی را متأثر کند و در نتیجه شانس راه اختالفات درونی 
 دهد. 

 ها ج: ضعف همکاری و تعامل میان نخبگان سیاسی اقلیت 
های ُخرد قومی تأثیر گذاشته است،  چقدر بر مشارکت سیاسی اقلیت نهایی  ت جدا از اینکه سیستم انتخاباتی به 

های اقلیت و ترجیح منافع فردی بر منافع عمومی و  نبود روحیه همکاری و تعامل میان نخبگان سیاسی گروه 
در جریان تحوالت اساسی و مهمی مانند انتخابات از موضع ضعیف وارد  همدیگرپذیری سبب شده است که  

 آمده بربد.    وجود ترین بهره و نفع سیاسی را از وضع به های دولتی و دیگر رقبای سیاسی، بیش وند و مقام عمل ش 
 . راهکارها و پیشنهاد: 4

قومی با   های ُخرد های موجود بر رس راه مشارکت سیاسی اقلیت برای چالش کنیم  در این مبحث تالش می 
 هایی مناسب ارائه کنیم. حل محوریت نظام انتخابات پارملانی در افغانستان، راه 



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه -حقوق برش علمي  | 126

 سازی ( رضورت فراکسیون 1
فعلی   دانیم که در پارملان یند، می ها ها در پارملان، چقدر مورد پذیرش متام آن جدا از اینکه منایندگان اقلیت 

ها  حق سیاسی اقلیت دارند؛ اما این حضور نتوانسته است    شان حضور های ُخرد قومی متناسب با جمعیت اقلیت 
پارچه را پدید  منسجم و چند ست که پارملان غیر درستی تأمین کند. نخستین دلیل آن نظام انتخاباتی ما را به 

فکری  های هم های دنیا گروه پارملانی است. در بیشرت پارملان های درون آورده است. دلیل دوم نبود فراکسیون 
بهرت منایندگی کنند و حق  های پارملانی می ها وجود دارند. این گروه نام فراکسیون به   از شهروندان  توانند 

 مشارکت سیاسی را بهرت تأمین کنند.  
های قومی  اقلیت  فراکسیون ها بتوانند با هم یکپارچه حرکت کرده  در پارملان افغانستان، اگر منایندگان اقلیت 

های کشور داشته باشند. از آنجایی  در سیاستگذاری   توانند مشارکتی بهرت و مؤثر ی می درست را ایجاد کنند، به 
های بزرگ قومی نیز عضو داشته  توانند از بین دیگر گروه می آیند،  فکر گردهم می اعضای هم   ها که در فراکسیون 

یون این زمنیه را برای متام  هایی بزرگ را در درون پارملان ایجاد کنند. ایجاد فراکس باشند و در نتیجه گروه 
های سیاسی دست باال داشته باشند و نگذارند  زنی کند که در چانه ها فراهم می اعضای مجلس خصوصاً اقلیت 

 شان تحمیل شود. ای بر آنان و حامیان یا خواسته عقیده  
درصد کل اعضای    25ه زنان  توان مورد توجه قرار داد. از آنجا ک نبود فراکسیون را در بحث منایندگان زنان نیز می 

ها تا کنون نتوانسته است مؤثریت  آن  پیشینه دارند، اما این حضور بی  بندی در اختیار پارملان را نظر به سهمیه 
فراکسیون یا  اگر متام منایندگان زن در پارملان    فرض نقش زنان را در ساختارهای سیاسی کشور تأمین کند. به 

با خود همسو کنند. بر این  توانند  منایندگان مرد را نیز می درصد از  25شکل دهند و در کنار آن    فکر گروهی هم 
 های آنان را محقق کنند. خواسته منایندگی کرده    توانند از زنان افغانستان در پارملان بهرت ها می اساس، آن 

 ( تحزب 2
ما نادیده گرفته شده است، تحزب است. تحزب  طور کلی در انتخابات و فرایند مشارکت سیاسی  چیزی که به 

تواند به انسجام و مؤثریت آمدن پارملان، می کار هم در جریان انتخابات و هم در بعد از امتام انتخابات و روی 
های ُخرد قومی با تأسیس حزب و یا پیوسنت در یک  ها در عرصه مشارکت سیاسی بینجامد. اقلیت بهرت گروه 

ق حزب، می  از  باشند.  توانند  برخوردار  انتخابات  در جریان  بهرت  آن هم وتی  از  سونبودن  سیاسی  احزاب  با  ها 
های ُخرد قومی در افغانستان است. امروزه بحث تحزب از موضوعات  برانگیز در مورد اقلیت تأمل موضوعاتی  

افغانستان نادیده    به دالیل تاریخی، اجتامعی، سیاسی و فرهنگی در   اساسی یک پارملان مقتدر است. این بحث 
شدن پارملان است، با این هم در کنار  مانع اصلی فراراه حزبی گرفته شده است. هرچند نظام فعلی انتخاباتی  

نامزدان مستقل در هر انتخابات پارملانی، نامزدانی از احزاب نیز بودند که موفق به احراز کرسی در پارملان  
را احزاب اسالمی،    % 4۹منایندگان مستقل و    % 5۱را    ۱۳82د از سال  گونه مثال، پارملان دوره دوم بع شدند. به 

بود. )حسینی و فیضی،   به خود اختصاص داده  منایندگان    ( ۱7:  ۱۳8۹جمعیت، وحدت و جنبش و غیره 
انزوا بیرون آیند، جریاناتی را در همسویی با این احزاب در درون پارملان  ها برای اینکه بتوانند از  مستقل و اقلیت 

های  تر گروه منجر به فعالیت بیش تدریج  تا به   منظور مشارکت بهرت سیاسی شکل دهند جریان انتخابات به   و 
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هایی را برای همسویی با  شود که برنامه حزبی در پارملان شود. در ضمن برای احزاب نیز این فرصت ایجاد می 
 ها در درون پارملان تهیه کنند.   اقلیت 

 های ُخرد ی به حوزه های والیت ( تقسیم حوزه 3
والیت  ای که هر گونه والیت یک حوزه در نظر گرفته شده است؛ به در سیستمی که تا کنون مورد استفاده است، هر 

تر  ناپذیر و نبود شایطی سخت شده دارای چندین کرسی است. نظام رأی واحد انتقال حسب نفوس تخمین 
  حوزه بودن هر کرسی و چند راهم کرده است. شامر زیاد نامزدان  نامزدی شامر زیادی را ف   شدن، زمینه برای نامزد 

نامزدان موفق با شهروندان مستحکم نباشد و وکال خود را مناینده    هدر رفته و رابطه رأی زیادی  سبب شده است  
هایش به حوزه  والیتی به تعداد کرسی   حوزه است که هر رفت از این وضعیت، نیکوتر  کل حوزه ندانند. برای بیرون 

  ۱۱طور مثال، والیت بلخ دارای  عنوان مناینده معرفی شود. به حوزه یک نامزد به تر تقسیم شود و از هر کوچک 
کنیم که در نتیجه انتخابات از  اساس نفوس تقسیم می تر بر حوزه کوچک   ۱۱کرسی است؛ ما این حوزه را به  

حوزه برای دریافت کرسی رقابت  یم. طبق این راهکار، نامزدانی مشخص در هر داشته باش حوزه یک وکیل  هر 
 شود.  کنند و در نتیجه نامزدی موفق، مناینده متام آن حوزه شناخته می می 

 ها ( اختصاص کرسی به اقلیت 4
آن  بودن ها قرار داده است، اکرثیت نسبی یکی از موانعی که سیستم حارض بر رس راه مشارکت سیاسی اقلیت 

ند، از باال به پایین، نامزدان  ترین رأی را به دست آورد بیش است. به این معنا که چنانچه در یک حوزه نامزدانی 
ها در چندین حوزه پراکنده است، موفق به انتخاب  هایی که جمعیت آن اند. در این میان، اقلیت پیروز هامن حوزه 

های ُخرد  انتخابات یکی از راهکارها این است که برای اقلیت  شوند. با دوام نظام کنونی شان منی نامزد دلخواه 
اقلیت در نظر گرفته    شان کرسی اختصاص داده شود و متام افغانستان یک حوزه برای آن تناسب نفوس قومی به 

ها در نظر گرفته شده است.  ها و سیک اکنون در مورد کوچی شود. این راهکار عین هامن حالتی است که همین 
های اخصاصی برای  های ُخرد قومی و درنظرگرفنت کرسی عنوان یک حوزه برای اقلیت گرفنت کل کشور به نظر در 
ها فراهم  برای آن گونه زمینه تر کند و این های ُخرد قومی را به پارملان بیش مندی اقلیت تواند عالقه ها، می آن 

 شان را به پارملان بفرستند. شود تا منایندگان دلخواه 
 ت فرهنگ سیاسی مشارکتی ( تقوی ۵

مهم  از  پای  نظریه لوسین  و  ترین  اعتقادات  ایستارها،  مجموعه  را  سیاسی  فرهنگ  سیاسی،  توسعه  پردازان 
کننده حاکم بر  ها و قواعد تعیین کند که به روند سیاسی نظم و معنی بخشیده و فرضیه احساساتی تعریف می 

های متفاوتی  پردازان گونه رو، دیگر نظریه از این   ( ۱6۱:  ۱۳80کند. )پای و دیگران،  رفتار سیاسی را مشخص می 
از فرهنگ سیاسی را در جوامع مورد بررسی قرار داده است. از آن میان، آملوند و وربا با بازشناسی فرهنگ  

 اند: فرهنگ سیاسی تابع، محلی و مشارکتی.  سیاسی، سه نوع کلی را برای آن تعیین کرده 
در این فرهنگ سیاسی، شهروندان آمادگی بسیار محدودی برای نفوذگذاری بر  فرهنگ سیاسی تابع:    الف( 

 تفاوتی شهروندان نسبت به آن مشهود است. حکومت دارند و بی 
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فرهنگ سیاسی محلی: این فرهنگ سیاسی با نبود حس شهروندی، در مردمی که وابسته به محل شناخته    ب( 
 ست را هم ندارند، مشخص شده است.  شوند نه ملت و متایل و توانایی شکت در سیا می 
دهند و مشارکت نشان می  فرهنگ سیاسی مشارکتی: در این فرهنگ، شهروندان به سیاست توجهی زیاد  ج( 

در این فرهنگ سیاسی، شهروندان از نظام    ( 2۹2- 2۹۱:  ۱۳8۹دانند. )هیوود،  عمومی را مطلوب و مؤثر می 
دهنده مؤثریت مشارکت سیاسی  گذارند و این اثرگذاری نشان و بر آن اثر می  اند سیاسی و ساختارهای آن آگاه 

 همه اتباع آن کشور یا جامعه است. 
ها را  عنوان یک راهکار زمینه مشارکت متام اقلیت به   توان به این ترتیب، با تقویت فرهنگ سیاسی مشارکتی می 

شود. تا  ت اراده برای مشارکت سیاسی می در سیاست تأمین کرد. تقویت فرهنگ سیاسی مشارکتی سبب تقوی 
انزوا اختیار کنند، هیچ  ای مبنی بر مشارکت سیاسی نداشته باشند و  های ُخرد قومی خود اراده که اقلیت زمانی 

های  باورمند است که اقلیت رو، نگارنده  تواند آنان را وادار به مشارکت سیاسی کند. از این نظام و سیستمی منی 
بنای مشارکت  عنوان زیر توان به قوی نگهدارند. این امر را می   اراده خود را برای مشارکت سیاسی د  ُخرد قومی بای 

ای باال  دارای اراده و روحیه اند که  ها نیازمند آن سیاسی دانست. بر این اساس، اقلیت   ها در امور مؤثر اقلیت 
 باشند. 

 ( بررسی سیستم تناسبی 6
اند،  که درباره نظام انتخابات متناسب با ساختار اجتامعی افغانستان کار کرده   بیشرت کارشناسان و پژوهشگرانی 

اند. مطالعات درباره این نظام نشان داده  برای انتخابات پارملانی ما نظام انتخاباتی تناسبی را پیشنهاد کرده 
اساس این انتخابات  ر هایی که ب کند و پارملان تر را تأمین می تر و بزرگ است که این سیستم، منایندگی بیش 

اند. ماهیت  شده را داشته ترین آرای استفاده جلوگیری کرده و نامزدان موفق بیش   شکل گرفته است، از ضیاع آرا 
  حزب و گروه دهندگان استوار است. بر بنیاد این نظام، هر تر احزاب و تشویق رأی این نظام نیز بر مشارکت بیش 

پارملان    های آورد. این سیستم به پایداری فیصله د، کرسی به دست می آرایی که دریافت کن   اساس درصد بر 
های ُخرد قومی و احزاب سیاسی کوچک نیز در سیاست کشور سهیم شوند.  شود که اقلیت انجامیده و سبب می 

های ُخرد قومی به تناسب جمعیت خود در پارملان حضور دارند؛ اما در  که در سیستم کنونی، اقلیت در حالی 
 است کشور سهیم نیستند. سی 

 گیری نتیجه 
ها در سیاست کشور دارد  ها و گروه های انتخاباتی تأثیری مستقیم بر میزان مشارکت سیاسی اقلیت نوعیت نظام 

توان نقش نظام انتخاباتی را در مؤثریت سهم شهروندان در سیاست نادیده گرفت. درواقع، مشارکت  و منی 
انتخاباتی   نظام  به  وابسته  بنا سیاسی  واحد  است.  رأی  نظام  از  استفاده  انتخابات انتقال براین،  برای  ناپذیر 

شان فراهم  های ُخرد قومی را در پارملان به تناسب جمعیت پارملانی افغانستان، زمینه مشارکت سیاسی اقلیت 
ومی و احزاب های ُخرد ق نبودن اقلیت اند. سهیم بودن در سیاست بازمانده کرده است؛ اما آنان عماًل از سهیم 

های ُخرد قومی در سیاست  کردن اقلیت کوچک ناشی از سیستم مورد استفاده در کشور ماست. برای سهیم 
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گونه گسرتده  سیستم کنونی را به یا  بهره گیریم  پارملانی    از سیستم انتخابات تناسبی در انتخابات   ناگزیر کشور،  
 ها در سیاست کشور شود. اصالح کنیم تا منجر به تقویت مشارکت و سهم اقلیت 

افغانستان   می در  پذیرفته ارزش   توان زمانی  اسناد های  و  اساسی  قانون  در  شهروندی  برابری  بر  مبنی    شده 
درستی  مانند منشور سازمان ملل، اعالمیه جهانی حقوق برش، میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به   املللی بین 

عملی کرد که نظامی متناسب با ساختار موزاییکی اقلیتی در کشور داشت. آنگاه حق سیاسی و شهروندی  
گونه عادالنه در سیاست کشور سهیم خواهند  ها داده خواهد شد و همه شهروندان به های ُخرد قومی به آن اقلیت 
 بود.  
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 افغانستان کې د جنس لږکیو د برشي حقونو ارزونه 
 .   عبدالجلیل امرخېل   

 : لنډیز 
دودونو، ناسم پوهاوي او   و د ټولنې د ناوړ  ځکه   ، پۀ افغانستان کې د جنس لږکیو وضعیت تر ډېره پټ پاتې دی 

امله د دوی هویت تر ډېره مخفي پاتې کیږي. همدا المل دی، چې د ټولنې یاد قرش آن لۀ لومړنیو  لږې پوهې لۀ  
دی لیکل شوی،  ه  دی. د بېلګې پۀ توګه آن پۀ طبي نسخو کې درېیم جنس ن ه  برشي حقونو څخه هم برخمن ن 

او پوهنتون کې ځورول کېږ  نشته، پۀ ښوونځي  نوم کوم څه  او همجنس  پېژندپاڼه کې د درېیم جنس پۀ  ي 
نکي خو آن په مرګ هم ګواښول شوي. یاده موضوع د برشي حقونو لۀ اړخه ځانګړی ارزښت لري، ځکه و خوښو 

چې د ټولنې د یوۀ شړل شوي قرش پۀ اړوند د عامو خلکو ذهنیت بدلوي او ډېری وګړو ته به دا موضوع نوره هم  
که د ټولنې یاد قرش هم انسانان دي او د  انګړی اهمیت لري ځ ځ واضح کړي. له انساين اړخه هم دا ستونزه  

وجداين دندې لۀ مخې هم باید لۀ لومړنیو برشي حقونو څخه برخمن يش. دا هم باید څرګنده کړو، چې دلته  
ارزونه به په خپله لۀ    دا   ، موخه هغه جنس لږکي دي، چې لۀ فزیکي او فزیولوژیکي اړخه لۀ نورو رسه توپیر لري 

، چې پۀ زړورتوب خپل هویت څرګند کړي او د ټولنې د عادي وګړو پۀ څېر ژوند  دې کسانو رسه مرسته وکړي 
وکړي. دا څېړنه کتايب څېړنه ده او پۀ بېالبېلو هېوادونو کې د یادو کسان د وضعیت پر ارزونه راڅرخي او لۀ مخې  

 یې پۀ افغانستان کې د یاد قرش حقونه ارزول شوي.
 

 : کلیدي ټکي 
نځ عمده توپیرونه، دین او جنس لږکي، د جنس لږکیو دروغتیایي،  س لږکیو تر م لږکیو ډولونه، د جن دجنس  

 هویتي، فکري او اروایې وضعیت، جنس لږکي او افغانستان. جنس لږکي او حقوق. 
 

  

 

   خیل اروپوه او په  عبدالجلیل امرAPC   دفرت کې د اروایي ناروغیو مشاور   (abduljalilamarkhil@gmail.com ) 
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ه ده، یاد  ن د دې مقالې موخه، پۀ افغانستان کې د جنس لږکیو د برشي حقونو ارزونه او د ټولنې وکړپوه   موخه: 
 لنې درېیم قرش دی، چې باید لۀ خپلو ټولو حقونو څخه برخمن يش او دا یو برشي اصل دی. قرش د ټو 

د مقالې چمتو کولو طریقه: د دې مقالې منځپانګه، د جنس لږکیو اړوند علمي کتابونو او معتربو څېړنو څخه  
ړي او زموږ هېوادوال د دې  راټوله شوې ترڅو د ټولنې ناوړه دودونو، ناسم پوهاوي او لږه پوهه کې ژور بدلون راو 

 قرش له برشي حقونو څخه خرب يش. 
د څېړنې پایله کې موږ دې ته اشاره کړې، چې جنس لږکي د انسانانو هغه ټولګه ده، چې د جنس    پایله: 

هویت، جنس لېوالتیاوو، جنس کړنو او جنسیت د بیان لۀ مخې نورو رسه ښکاره توپیر لري، لۀ دې کسانو رسه  
کیږي، افغانستان چې له هر اړخه وروسته پاتې    ې وادونو کې ناوړه چلند او د هغوي حقونه  تر پښو الند پۀ ډېرو هې 

لرو او تل    ه له بدمرغه ډېره ټیټه ده، موږ د ټولنې د دې قرش اړوند لږه پوه پکې هېواد دی او د پوهې کچه هم  
کیږي او که ښکاره هم يش له    ې پټ پات هویت د شم او ننګ له امله    ی رسه ناوړه چلند کوو. ډېر ځله د هغو ور 

ژوند لپاره دې ته اړ کیږي، چې عقده او ناهیل پيدا    ي د خپل ورځن   ی کور، کورنۍ او ټولنې شړل کيږي. هغو 
ه زموږ پۀ افغاين ټولنه کې شته، خو لۀ نېکه مرغه  غ چې دا بدمرغي هم له بده مر   ، کړي او ناوړو کړنو ته مخه کړي 

ډېرو هېوادونو بیا په خپلو قوانینو کې د دې قرش لږکیو ژوند ته ډېرې هوساینې برابرې کړې  وایو د نړۍ    باید و 
 دي. 

په دې اړوند سخت مجازات وضع کړي،   هم  د دې کسانو پر اړوند د ټولنې د وګړو پوهاوی کم دی، دین  بحث: 
  و يا نه پرې پوهيږي او ا   سمبال نۀ وي   ه توګه سم په  خلک په دیني ارزښتونو هم    ی ډېر او تر څنګ يې د ټولنې  

  ، ، پۀ دې اړوند د دین اوامر پۀ ژوره توګه نۀ شني او هراړخیزه مطالعه هم نلري ی وي پۀ سطحي ډول منل يې  دین  
لۀ همدې امله د دې کسانو پر وړاندې ناسم او تر ډېره د ژوو پۀ څېر چلند کوي. د جنس لږکیو څو بېلګې لکه  

تر مینځ    وی د د  ر ډېر ځله پۀ تېروتنې رسه یو شان ګڼل کیږي، خو  همجنس خوښونه، همجنس باز او ټرنس جنډ 
 . ه ښکاره توپیر شت 

عاطفي ګډوډیو باندې د اخته کېدو تر ګواښ الندې دي،    جنس لږکي د شم، ننګ او توپیري چلند لۀ امله پر 
(  WHO)   الې ادارې همدارنګه پۀ دوی کې پر ګڼو نورو ستونزو د اخته کېدو ګواښ هم خورا ډېر دی. د روغتیا نړیو 

پۀ خپل قانون کې د یادو لږکیو اړوند پر برابرو حقوقو هوکړه وکړه، چې لومړی د دوی د هویت په اړوند بحث  
 کیږي.  
)هویت(، جنس لېوالتیاوو، جنس کړنو او جنسیت د بیان لۀ مخې نورو    ند ا جنس لږکي د جنس پېژ   : رسیزه 

لیزب  توګه  په  بېلګې  د  لري.  توپیر  ښکاره  همجنس    1ین رسه  لري(،  لېوالتیا  جنس  رسه  نجلۍ  لۀ  )نجلۍ 
)کوئیر، انټر سکس او خنثی( چې لېوالتیاوې او کړنې یې د نورو پۀ پرتله کاماًل توپیر   2خوښونکي، ټرنس جنډر 

 

1. Lesbian 

2. Transgender 
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پۀ ډېرو کلتورونو کې خو د انسان  زموږ د ټولنې په څېر کوي. پۀ ډېرو ټولنو کې د جنس لږکیو پيژاند پټیږي او 
 رتګه هم نۀ ورته کتل کیږي. پۀ س 

وګړي وررسه مخ دي د روغتیایي چوپړ نشتوالی او یا همدې چوپړتیاوو ته نۀ الرسسی دی،    دا لومړنۍ ستونزه چې  
نشته، آن د نسخې د جنسیت لیکلو برخه کې    خدمات   ي ځکه پۀ هېڅ یوۀ روغتون کې د یادو کسانو لپاره ځانګړ 

اسې حال کې چې جنس لږکي د نورو پۀ پرتله ډېر، پر جسمي او  دی لیکل شوی، پۀ د ه د درېیم جنس نوم ن 
ز کال پۀ  ۱۹46( پۀ  WHOاروایي ناروغیو باندې د اخته کېدو تر ګواښ الندې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې ) 

لونو  خپل قانون کې د ټولو انسانانو لپاره پر برابرو حقوقو هوکړه وکړه. خو پۀ لومړیو کې د دې کسانو پۀ بېالبېلو ډو 
 او پېژندنې باندې بحث کوو. 

 د همجنس خوښونکي، همجنس باز او ټرنس جنډر تر مینځ توپیرونه
ډېرځله ټرنس جنډر لۀ همجنس خوښونکو رسه پۀ تېروتنې رسه یو شان ګڼل کیږي، ټرنس جنډر هغه کسان  

ریښتینو موخو ته  دي چې خپل روح د بدن اسیر ګڼي او تل غواړي خپل جنسیت ته بدلون ورکړي ترڅو خپلو 
د بېلګې پۀ توګه: پۀ عادي حالت کې انسانان دوه کروموزمونه لۀ   ، ورسیږي او لۀ مخالف جنس رسه ژوند وکړي 

کروموزوم او    x  پالر څخه اخل، چې د جنین د القاح پر مهال جوړښت مومي او د مور هګۍ یوازې د   و   خپل مور 
کروموزوم رسه یو ځای يش     xد مور لۀ    xي دي. کۀ چېرې د پالر کروموزمونو لرونک    Yاو   X  د پالر سپرم د دوه ډوله 

نو جنین به هلک يش، البته باید وویل    ي رسه القاح وکړ    xکروموزوم د مور لۀ    yنو جنین به لور يش او کۀ د پالر د 
همدې بهیر کې کۀ   ه خو پ  ، او ټول عادي ماشومان پۀ همدې ډول منځته راځي  ی يش چې یاد حالت عادي د 

رسه القاح وکړي نو دلته به یو دوه جنسه نارینه منځته رايش، چې دوه   xکروموزوم د مور لۀ     xyد پالر چېرې  
( پۀ نوم یادیږي ټرنس  جنډر  xxyدقیقا همدې حالت ته چې د )   ، برخې به نجلۍ او یوه برخه به یې هلک وي 

 { ۱0ویل کیږي. } 
 Homosexualنکي  و همجنس خوښو 

ۀ همجنس خوښونکي څخه وپوښتل شول تر څو همجنس خوښونکی)هومو سکشول(  د شفا آنالین پر حواله لۀ یو 
 تعریف کړئ هغۀ داسې پیل کړه: 

فکر وکړئ، چې د زمکې پۀ څېر یوه بله زمکه هم وي. د هغۀ ځای ټول اوسېدونکي د یوۀ جنس )نارینه یا ښځینه(  
ړي او نور... فرض کړئ، چې د  پۀ بڼه کار وکړي، وخوري، وڅښي، وناڅي، سندرې ووایي، وجنګیږي، مینه وک 

همجنس خوښو پۀ زمکه کې ټول انسانان د ښځو پۀ بڼه ژوند کوي او لۀ هغۀ ځای څخه د همجنس خوښو یو  
کس، د یوبل همجنس خوښ پۀ وسیله ځمکې ته راوستل يش او دلته یو نارینه پرې مین يش، آیا پوهېږئ، چې  

لري؟ البته چې فکر به کوي چې یوه بیزو پرې مئینه  همجنس خوښونکی به د دې مینې پۀ اړوند څۀ احساس و 
 شوې، آیا تاسې لۀ بیزو رسه وادۀ کول غواړئ؟  

دې مرکې پۀ نظر کې نیولو رسه ویالی شو، چې همجنس خوښونکي لۀ ګڼو نورو انسانانو څخه د بېلو جنس،    د 
 { 4عاطفي او احسايس لېوالتیاوو لرونکي انسانان دي.} 



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق برش علمي  | 134

 ټرنس  جنډر یا دوه جنسه 
ټرنس  جنډر هغه کسان دي چې، تل پر دې فکر کې وي چې خپل جنس بدل کړي. ځکه لۀ جسمي او جنس  

 هغوی خپل ځان داسې تعریفوي:    ، اړخه لۀ مخالف جنس رسه لېوالتیا نلري 
فکر وکړئ چې یو نارینه د شپې لۀ خوا لۀ خپلې مېرمنې رسه ویده يش. خو کله چې سهار راپاڅیږي ګوري چې  

ږیره ور سړي رسه یې شپه تېره کړې او هغه اوس هم غواړي سړی ښکل کړي، خو نارینه خپل الس موټی  یوۀ  
کوي او د ږیره ور سړي پر مخ الړې ور تو کوي او لۀ ځایه پورته کیږي. خو کله چې پورته يش د تصور خالف د  

رنس  جنډر دی، چې  ښځو پۀ څېر سینې لري، هغه هېندارې ته ځیر يش او ویني چې ښځه شوی، دا کس ټ 
اوس یې روح د مخالف جنس د بدن اسیر ګرځولی. آیا فکر کوئ، چې پرونی سړی به چې بدن یې د ښځې  

 { 4دی، لۀ یوۀ نارینه رسه ګډ ژوند وکړي؟} 
 همجنس بازي 

همجنس بازان هغه کسان دي، چې د مخالف جنس د نۀ شتون، پر جنس اړیکو محدودیت یا بدلون غوښتنې  
ویل کیږي    ي ل همجنس رسه جنس اړیکي او جنس عمل تر رسه کوي. یاد عمل ته همجنس باز لۀ امله لۀ خپ 

او هغه کسان، چې یاد عمل تررسه کوي همجنس باز یې بويل. یاد کسان پۀ عادي حالت کې لۀ خپل مخالف  
چې د    ساتالی يش او پۀ ارواپوهنه کې یادې ستونزې ته جنس بېالري وایي،   ې جنس رسه نورمال جنس اړیک 

 { 4اروایي ګډوډیو پۀ قطار کې راځي.} 
 همجنس خوښي او همجنس بازي 

همجنس خوښي یا لۀ همجنس رسه لېوالتیا نن سبا کومه پټه کیسه نه ده، ځکه، چې پۀ ډېرو هېوادونو کې د  
 ټولنې د عادي غړو پۀ توګه ژوند کوي او پۀ ډېرو هېوادونو کې یې حقونه پۀ رسمیت پېژندل شوي. 

همجنس خوښي    ۍ دوو بېلو کلیمو رسه مخ یو، چې ډېرځله پۀ تېروتنې رسه یوشان ګڼل کیږي. لومړ   خو دلته لۀ 
کې شته. خو همجنس    IDنایي اړخه فطري بڼه لري او د فروید د نظریې لۀ مخې د انسان پۀ  ع ده، چې لۀ م 

جنس او عاطفي ارضا باندې بازي بیا د "بازي" پسوند پۀ لرلو رسه جنس لوبې دي، چې د یوۀ مهال لپاره پر 
پۀ همجنس بازۍ کې ښکېل کس غواړي خپله جنس اړتیا لۀ خپل همجنس رسه ارضا    ې ن ع داللت کوي. ی 

 { 4خو لۀ مخالف جنس رسه پۀ جنس اړیکو کې هم ستونزه نلري.}   ، کړي 
 د جنس لږکیو هورموين نظریه 

چې د   1ډه لري، اسټراډیول ټسټوسټرون د عصبي حجرو فعالیت د نارینه جنسیت پۀ منځته راتګ کې مهمه ون 
5 -a ټستوسټرون هیدرو  پر  وسیله  پۀ  همدارنګه    2انزایم  لوبوي.  رول  کې  جوړېدو  پۀ  جنس  نارینه  د  بدلیږي 

چې د نارینه وو جنس هورمون هم ورته وایي پۀ هغوی کې د ثانوینه ځانګړنو لکه پۀ ځینو ځایونو کې    3اندروجن
 

1. Estradiol Testosterone 

2. Hydro Testosterone 

3. Androgen 
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غړي وده او پۀ غږ کې بدلون پۀ غاړه لري، بدين بدلونونه هغه مهال منځته راځي    د وېښتانو شنۀ کېدل، د جنس 
چې د اندروجن هورومون ډېر لږ یا لۀ کچې ډېر ترشح يش او ویل کیږي چې همجنس خوښي د همدې هورمون  

 { 4د کمښت پۀ پایله کې منځته راځي.} 
 پۀ جنس لږکیو کې فزیولوژیکي توپیرونه 

" وتلی  1بدن کې هم د ځینو بدلونونو المل ګرځي "سیمون لوی  ه لېوالتیا بدلون پ څېړنې ښیي، چې د جنس 
عصب پېژندونکی وایي چې، د همجنس خوښونکو او بل جنس خوښونکو تر مینځ ښکاره فزیولوژیکي توپیرونه  

ه پۀ یوه  لیدل کیږي. یاد توپیرونه لومړی پۀ مغز، وروسته پۀ منځني غوږ او بیا پۀ بویولو کې راڅرګندیږي، هغ 
همجنس خوښو نارینه وو مغز لۀ عادي کسانو رسه ښکاره توپیر لري. دا ښایي   سلنه ۱0څېړنه کې وموندله چې د  
نا وي چې همجنس خوښي یوه مورنۍ یا ارث مسله ده. خپله "لوی" پۀ دې اړوند  ع ډېری کسانو ته پۀ دې م 

نشته، ما د مغز هېڅ یوه برخه هم د  وایي: زما څېړنې ښیي چې د همجنس خوښو لپاره کوم جنټیکي دلیل  
ده پېژندلې او د هغو څېړنو لۀ مخې چې ما د یوه بالغ انسان پر مغز تر رسه  ه  د مرکز پۀ توګه ن   ۍ همجنس خوښ 

دا ثابته کړي چې پۀ مغز کې یاد بدلونونه مورين یا ارث دي او که لۀ زېږون    چې کړې، هېڅ داسې دلیل نه و  
 وروسته منځته راغل دي. 

پۀ   2تر مینځ اړیکه شته. مالنګارډ ګالسن  ۍ نورې څېړنې بیا وایي چې د مرشانو وروڼو او همجنس خوښ  ې ځین 
ډېره ده. د بالنګارډ پر حواله "دا د   سلنه ۳۳چې پۀ مرشانو وروڼو کې همجنس خوښي  ز کال ثابته کړه، ۱۹۹7

یل کیږي چې د دې دواړو څېړنو پۀ  موندنو تر ټولو باوري څېړنه ده" د دې څېړنې پر بنسټ و   3اپیدمیولوژیکي 
ه  نظر کې نیولو رسه ال هم ثابته نه ده چې د همجنس خوښونکو پۀ دننه او بهر بدن کې توپیرونه ثابت دي او ک 

نه. البته باید وویل يش، چې یادې څېړنې یوازې پر همجنس خوښو تررسه شوي او ټرنس جنډر یا دوه جنسه نۀ  
 { 4پکې راځي.} 

 نځ اړیکه خوښۍ تر م د روزنې او همجنس  
باندې ډېره اغېره کوي، ال څرګند نه ده. پر    ۍ دا چې لۀ اروایي او فزیولوژیکي الملونو کوم یې پر همجنس خوښ 

نې نور مخکښان په دې  ن فزیولوژیکي عواملو کې کوالی شو هورموين مسلې ته اشاره وکړو. خو فروید او د ارواش 
تیاو پر جوړېدو اغېز کوي. د بېلګې پۀ توګه فروید په دې باور و  ، چې د ماشومتوب تجربې د جنس لېوال ؤ باور 

چې تنکي ځوانان ټول همجنس خوښونکي وي او د ځینو پړاوونو تر تېرولو وروسته لۀ مخالف جنس رسه لېواله  
کیږي. هغوی چې همداسې همجنس باز پاتې کیږي د محدودیت یا ځینو پېښو لۀ امله لۀ جنس اړخه نیمګړي  

  ی . همدارنګه هغه په دې باور و، چې ځیني کسان چې دا پړاو یې پرته لۀ کومې ستونزې تر شا پریښ پاتې کیږي 
 { 4بیا هم پۀ دننه کې پۀ پټه او بېالبېلو کچو لۀ همجنسو رسه لېوالتیا لري.} 

 

1. Simon Levy 

2. Milangard Glasson 

3. Epidemiology 
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 دین او همجنس خوښي 
نړۍ د بېالبېلو ادیانو  د دین او همجنس خوښۍ تر مینځ اړیکه ښایي وخت او ځای ته پۀ کتو رسه توپیر ولري. د  

ابراهیمي    ې ن ع پۀ دننه او بېالبېلو ادیانو تر مینځ خلک د دې مسلې پۀ اړوند بېل نظر لري. څلورو لویو دینونو ی 
عیسویان پر دې اړوند، بېل ډول    ې پۀ ښکاره ډول لۀ همجنس خوښو رسه مخالفت څرګند کړی، خو ځین و  دینون 

نور یې بیا، یو شړل شوی او بد   ې د همجنس خوښو شعي نکاح تړي او ځین   کلیساوې   ې ځین   ې ن ع اندونه لري، ی 
 { 5پر دې باور دي، چې همجنس خوښي ګناه ده، خو ځیني نور یې بیا ګناه نۀ بويل.}   ط عمل ګڼي. ځين 

 اسالم او همجنس خوښي 
"لوط"  د اسالم پۀ قاموس کې د همجنس خوښۍ پۀ نوم کوم څۀ نشته، خو دې ته نږدې اصطالح شته چې د 

لۀ کلیمې څخه اخیستل شوې او پۀ عامه ژبه "لواطت" ورته ویل کیږي. لۀ دې کلیمې څخه موخه د دوو نارینه  
 پۀ دې اړوند پۀ قرانکریم کې راغل:   ، دي   ې وو تر مینځ جنس اړیک 

  آیا تاسې داسې عمل تررسه کوئ چې پۀ نړۍ کې تر دې   ؛ ژباړه: پۀ یاد راوړئ کله چې لوط خپل قوم ته وویل 
نۀ مېرمنو ته. تاسې   ، دمه چا نه دی تررسه کړی؟ تاسې د جنس شهوت د تشولو لپاره نارینه وو ته رجوع کوئ 

 { ۹تېری کوونکي او ارصاف کاره  قوم یاست.} 

د قرآنکریم پۀ بېالبېلو آیتونو کې د لوط داستان بیان شوی او د دې قوم عمل یې د فحشا، ارصاف، ظلم، خباثت،  
لواطت یادونه شوې او د دې عمل دنیوي او اخروي    د پۀ احادیثو کې هم   . ومونو یاد کړی جهالت او فسق پۀ ن 

 . دي   زیانونه پۀ ډېر شدت رسه بیان شوي 
خو ال هم ښکاره نه ده، چې د اسالم لۀ لوري د دې مجازاتو او سختو کلیمو کارولو موخه همجنس بازان، همجنس  

ژباړې څرګندیږي چې د اسالم موخه همجنس بازان دي. ځکه  د تېر آیت لۀ    ، خوښونکي او کۀ ټرنس جنډر دي 
نا چې د لوط قوم لۀ ښځو رسه د جنس لېوالتیا پۀ شتون  ع دا پۀ دې م   ، پۀ مقابل کې یې د مېرمنو کلیمه راغلې 

ټول قوم هامغسې   ې دویم دا چې هلته د خلکو ټولګه مطرح وه، یان  ې. نیول  ې اړیک جنس کې لۀ نارینه وو رسه 
بیا د همجنس بازۍ مسلۍ ته اشاره کیږي. درېیم دا چې د لوط پۀ داستان کې هلکانو ته اشاره    و، چې دلته 

شوې، چې ښایي د لویانو لۀ لوري به پۀ کوچنیو ماشومانو تېری کېدۀ، چې دا هم همجنس بازي ګڼل کیږي،  
 { 5خو دلته د ټرنس جنډر او فطري همجنس خوښو پۀ اړوند رصیحاً اشاره نه ده شوې.} 

 دیت او همجنس خوښي یهو 
د منلو وړ نۀ بويل. خو پۀ درې نور مذهبونه    ې د یهودي دین د اردکس مذهب د دوو نارینه وو تر مینځ جنس اړیک 

 { 5یې بیا یاده پدیده مني او د ورود اجازه ورکوي.} 
 مسیحیت او همجنس خوښي 

دا    يې ۀ بويل، خو ډېری  د عیسوي دین ډېری مکتبونه همجنس خوښونکي کسان لۀ ټولنې څخه د شړلو وړ ن 
 { 5عمل ګناه ګڼي.} 
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 هندوئیزم او همجنس خوښي 
اوسمهال د هندو مذهبو تر مینځ همجنس خوښي پۀ ټولیز ډول منل شوې. خو بیا هم خپل مخالفان لري. د  
بېلګې پۀ توګه ځیني مخالفان باور لري، چې ریښتینې مینه یوازې هغه مهال شونې ده چې اړیکې د یو نر او  

 { 5تر مینځ وي.}   ې یوې ښځ 
 په افغانستان کې دننه او ګاوڼد کې د همجنس خوښو وضعیت ته کتنه

"شش رنګ" موسسې پۀ دې وروستیو کې پۀ ایران کې د جنس لږکیو د وضعیت اړوند د یوې څېړنې    ایران: 
هغه کسان چې لۀ جنس اړخه لږکي   سلنه 62. د دوی د ارزونو پر بنسټ  ې دي حیرانوونکې پایلې خپرې کړ 

شمېرل کیږي، د کورنۍ د لومړۍ درجه غړو لکه پالر، مور، وروڼو او خویندو لۀ لوري تر تاوتریخوايل الندې راغل  
. شش رنګ موسسه پۀ ایران کې د جنس لږکیو د حقونو برخه  و ډېرو یې د ځان وژنې فکر کړی   سلنه 70او لۀ    ؤ، 

 رسه کړې.  کې کار کوي او یاده څېړنه یې هم د خواله رسنیو پۀ وسیله تر 
دې راپور پر   د دې څېړنې پایلې د "پټو زخمونو" تر رسیزې الندې د شش رنګ پۀ سایټونو کې خپرې شوې. د 

 سلنه 50او شاوخوا  ، هغو کسانو، چې پوښتنلیک یې ځواب کړی و دننه پۀ ایران کې ژوند کاوه  سلنه ۹0بنسټ 

کلونو لوړ   ۳5  ه نورو یې ل  سلنه ۱5کلونو تر مینځ او   ۳5او   25یې د   سلنه ۳0کلونو تر مینځ،   25او   ۱8یې د  
 عمرونه لرل. 
تنو هغو لږکیو باندې تررسه شوې وه، چې د لېوالتیاوو او جنډر لۀ مخې یې نورو عادي کسانو   2۳0دا څېړنه پۀ 

توپیر درلود  تر یو یا څو ډوله   سلنه 62لۀ دې کسانو څخه    ، رسه ښکاره  لوري  لۀ  نیږدې غړو  یې د کورنۍ د 
نیږدې  ؤ وتریخوايل الندې راغل  تا  لۀ دې کسانو  او   سلنه ۳0.  تر جنس ځور  تر بدين   سلنه 77یې  نور یې 

 {7نورو بیا د اجباري وادۀ کولو پۀ موخه فشار راوړل شوی و.}  سلنه ۳8. همدارنګه پر  ؤ تاوتریخوايل الندې  
 بدين روغتیا 

وي. ځکه دا چې ډېرځله د اجباري او ناخوندي   پۀ ایران کې د جنس لږکیو بدين روغتیا ډېرځله تر ګواښ الندې 
ویروس د اخته کېدو ګواښ یې تر نورو ډېر دی. همدارنکه دا    HIVجنس اړیکو قرباين کیږي، نو پر ايډز یا  

مسله د دې ویروس پر خپرېدو کې هم مرسته کوي. ځکه د دې ناروغۍ د خپرېدو یوازینی المل ناخوندي جنس  
ګرۍ تر عنوان الندې هم پر جنس لږکیو او هم پر عادي کسانو باندې تررسه  اړیکې دي، چې د جنس سودا 

کیږي، د دې تر څنګ هغوی د ټولنې د عادي وکړو لۀ لوري د فیزیکي، جنس، عاطفي او اقتصادي تاوتریخوايل  
نو کې نۀ  قربانیان هم دي او لۀ بده مرغه هغه ټرنس جنډر، چې هورموين درملنې ته اړتیا لري، پۀ ډېری روغتونو 

 منل کیږي، پۀ ډېری روغتونونو کې خو آن د هورمون د تطبیق څانګې هم نشته. 
ز کال د قانون لۀ مخې روغتیایي چوپړتیاو ته الرسيس پر جنس،  ۱۹46( د  WHOد روغتیا د نړیوالې ادارې ) 

برشي حق نه  جنسیت، توکم، ژبې او کلتور باندې لۀ مترکز پرته د هر انسان حق دی، چې جنس لږکي لۀ یاد  
 { ۱۱محروم دي.} 
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یو کال وړاندې د لومړي ځل لپاره پۀ پاکستان کې لۀ جنس لږکیو د مالتړ پرمختللی قانون تصویب    پاکستان: 
ال هم پۀ ټولنه کې لۀ   ی شو، خو ال هم پۀ دې هېواد کې د دې وګړو وضعیت تر پوښتنې الندې دی، ځکه هغو 

 رې کیږي، وژل کېږي او پۀ وژلو تهدیدېږي. ښونو رسه مخ دي آن جنس تېری پ ا رټنو او ګو 
همدې ټولنیزې ستونزې ته پۀ کتو، لۀ کلونو راپۀ دېخوا د دې هېواد جنس لږکي د خپلو حقونو د السته راوړلو  
لپاره مبارزه کوي، پایله کې هغه قانون، چې وړاندې یې یادونه وشوه تصویب شوی، هغه قانون چې د دې هېواد  

د کې یې انقالب رامنځته کړ. ټاکل شوې وه، چې د دې قانون پۀ تصویبېدو رسه به پۀ  د جنس لږکیو پۀ ژون 
ټولنه کې د دې کسانو پر وړاندې د عامو خلکو اند بدل او د دې کسانو پۀ ژوند کې به مثبت بدلون رايش. د دې  

رېیم قرش پۀ توګه  قانون لۀ مخې "جنس لږکي" د نارینه او ښځینه وو تر منځ درېیم جنس دی او د ټولنې د د 
پۀ شامر هېوادونو پۀ قطار کې    و دې قانون پۀ تصویبېدو رسه پاکستان د هغو ګوت   باید عادي چلند وررسه ويش. د 

 راغی چې یاد جنس اقلیتونه یې پۀ رسمیت پېژنديل دي. 
پاره  عمل ګامونه هم اخیستل شوي، د بېلګې پۀ توګه د جنس لږکیو ل  ې د دې قانون لۀ تصویب وروسته ځین 

ځانګړي ښوونځي جوړ شوي. تېر کال د دې کسانو لۀ ډلې یو کس ته لیساینس یا د موټر چلولو جواز ورکړل  
شو. تر دې وړاندې پېژندپاڼه نۀ ورکول کېده، خو د دې قانون پر بنسټ نۀ یوازې دا چې پېژندپاڼه ورکول کیږي  

تنو خپل ځانونه پارملان ته کاندید کړل   ۱0ز کال  20۱8پۀ بانک کې حساب هم پرانیزي. پۀ    بلکې کوالی يش 
 او دا حالت دوام لري. 

پۀ خیرب پښتونخوا کې دې کسانو ته د لومړي ځل لپاره د "روغتیایي مساوات" تر نامۀ الندې کارتونه و وېشل  
شول. د دې کارتونو لۀ مخې یاد کسان کوالی يش ډاکټر ته والړ يش او یا پۀ روغتونونو کې بسرت يش، همدارنګه  

 تنو ټرنس جنډر کسانو ته پېژندپاڼې ورکړي.  2500ویل کیږي، چې د پاکستان اداري مقاماتو تر دې دمه  
یاد کسان وایي ال یې هم ژوند پۀ پوره بڼه نه دی بدل شوی، خو تر پخوا   ، خو ال هم تر ټولنیز امن الندې نه دي 

کورنۍ یې نۀ مني، ټولنه کې پۀ بده  ځکه اوس هم ډېرځله تر جنس او بدين ځور الندې راځي،    ی، ښۀ شو 
 { ۱2سرتګه ورته کتل کیږي او تر اوسه هم پۀ ګوښه او انزوا کې دي.} 

پۀ تاجیکستان کې بیا ډېری جنس لږکي د امنیتي دلیلونو لۀ مخې د خپل هویت لۀ ښودلو ډډه    تاجیکستان: 
ندولی. علیرش د هغۀ ځوان  کوي. څېړنو ښودلې، چې پۀ دې هېواد کې ال هم یاد کسان خپل هویت نيش څرګ 

مستعار نوم دی، چې د لومړي ځل لپاره یې د ښوونځي پۀ دوره کې ځان ته پام شو، چې لۀ نورو کسانو رسه  
خو دې عمل یې هم   ، توپیر لري. هغۀ لۀ دې حالت رسه د مبارزې پۀ خاطر څۀ وخت پۀ مسجد کې ملونځ وکړ 

بلکې پۀ کورنۍ    ې ینا، نۀ یوازې دا چې ملګرو یې، مخ ورنه اړول پۀ حالت کې کوم بدلون رامنځته نه کړ. د هغۀ پۀ و 
ه کې هم د توپیري چلند احساس کوي، پۀ لومړیو کې یې د ځان وژنې فکر درلود خو اوس پۀ دې اړوند فکر ن 

کوي. هغه زیاتوي کله چې د "مساوي امکاناتو" پۀ نوم لۀ یوې نادولتي موسسې رسه یوځای شوم نو پوه شوم  
ړي یوشان حقونه لري، لۀ هغۀ وروسته تر یوې کچې، هوسا ژوند لرم. یاد بنسټ پۀ تاجیکستان کې  چې ټول وګ 

 د جنس اقلیتونو لۀ حقونو دفاع کوي. 
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همدارنګه پۀ دې هېواد کې پر جنس لږکیو د جنس تېري قضیې هم شته، خو کله یې چې راپور دولت ته  
د برشي حقونو فعاالن پر دې باور دي چې د    ، کوي ه  ي ن ورکول کیږي هغوی پرې خاندي او قضیو ته یې رسیدګ 

او    ، دې کسانو پر وړاندې د عامه ذهنیت د بدلولو لپاره باید لۀ روحانیونو او اسالمي عاملانو مرسته وغوښتل يش 
د اسالم دین همجنس خوښي پۀ کلکه ردوي او د ټرنس جنډر پۀ اړوند اختالف شتون لري لۀ همدې امله پۀ  

 { 7د دې کسانو افشا کېدل او یا پۀ دې اړوند خربې کول سخت او نورو ته د زغم وړ نه دي.} دې هېواد کې  
 په افغانستان کې جنس لږکي

نا، چې اصاًل د داسې  ع د جنس لږکیو کړنې، لېوالتیاوې او شتون پۀ افغانستان کې تابو ګڼل کیږي تابو پۀ دې م 
موږ یو حرام لرو یو تابو، لۀ حرامو رسغړونه کېدای يش، خو لۀ  یو څۀ شونتیا د هېڅ وکړي لپاره د منلو وړ نه ده، 

ځکه دا یوه    ، رسغړونه ناشونې چاره ده. لۀ همدې امله پۀ رسنیو کې نۀ مطرح کیږي   څخه تابو  له ټولنیز اړخه،  
او تر کومه ځایه چې لیدل کېږي کیسه    ، مذهبي ټولنه ده او دا ډول اعامل د دین او ارزښتونو خالف ګڼل کیږي 

 ر ډېره اړخه دودیزه او فرهنګي ده. ت 
 دلته د بېلګې پۀ توګه د څو همداسې کسانو د ژوند حال را اخلو: 

کلنه وه چې پر دې پوه    ۱5کلنه ده، خو کورنۍ یې د جنس لېوالتیاوو پۀ اړوند نۀ پوهیږي. هغه به    ۱۹زینب  
کړ چې خپلې ملګرې ته د زړۀ حال دا زړه پیدا  ی شوه، چې نارینه یې نۀ خوښیږي. کلونه تېر شول تر څو، هغ 

مګر وروسته د دواړو تر منځ د زوجینو   ، ووایي. خو ملګرې یې د یوې مودې لپاره لۀ هغې څخه لرېوالی غوره کړ 
 پۀ څېر اړیکه جوړه شوه، خو دا اړیکه پټه ده او کۀ افشا يش پایله یې مرګ ده. 

لۀ دې رسه رسه    لري، خو ه هېڅ لېوالتیا نه کلنۍ کې دې ته پام شو، چې لۀ مخالف جنس رس  ۱8د داوود پۀ  
غوښتل یې چې لۀ منځه یې   ، دا پرېکړه د دۀ د غوښتنې خالف تررسه شوه  ه، شو  ه لۀ یوې نجلۍ رسه کوژدن يې 

یويس ځکه د هغې پر وړاندې یې هېڅ احساس نۀ درلود. اخر د داوود کوژده لغوه شوه، خو اوسمهال لۀ یوۀ  
لري. د دۀ پۀ وینا که افشا يش ښایي اعدام يش. د    ې اړیک   ې ی او یوبل رسه ژور نارینه رسه پۀ اړیکو کې خوښ د 

مه ماده کې د دوو همجنسو تر منځ جنس اړیکي د "لواطت" تر عنوان الندې  427افغانستان د جزایي قانون پۀ  
 {6جرم او جزا یې اوږدمهاله بند دی. } 

ته پام شو، چې جنس غړی او لېوالتیاوې یې لۀ نورو رسه    کلنۍ کې دې  ۱6کلن دی هغه پۀ   ۱۹احمد ضیا  
، خو  و توپیر لري. هغه ټرنس جنډر دی، کورنۍ یې هغه زموږ د اروایي درملنې مرکز ته د درملنې لپاره راوستی 

یا دوه برخې نجلۍ او یوه برخه نارینه راوخوت، د هغه مور تل فریاد کاوه، چې    XXYکله مو چې تشخیص وکړ 
بد کارونه کوي او تل وایي چې زۀ غواړم نجلۍ شم. پۀ داسې حال کې چې څېره یې د نارینه وه، خو  زوی یې  

. د اروایي مشاورې پۀ جلسو کې مو هڅه پر دې وه چې کورنۍ  ؤ حرکات، لېوالتیاوې او نازونه یې نجونو ته ورته 
شوو. د مور مترکز یې پر دې و چې یې رايض کړو تر څو یې د کورنۍ د یو عادي غړي پۀ توګه ومني، خو بریايل ن 

د هغۀ    ، خو زوی یې دا هېڅکله هم نۀ غوښتل   ، احمدضیا باید د هغې د یوۀ زوی پۀ توګه لۀ هغې رسه ژوند وکړي 
ده پۀ وینا هېڅ    غړي ملس کوي او تل پۀ ټولنه کې نرښځی ورته ویل کیږي. د   خلک يې د اظهاراتو لۀ مخې  

هغه هم دۀ ته ورته لېوالتیاوې لري. هغۀ غوښتل، چې لۀ هېواد نه بهر  یوازې یو کس شته، چې  ي، لر ه  ملګری ن 
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خپل جنسیت ته بدلون ورکړي او پۀ پوره ډول یوه نجلۍ ورڅخه جوړه يش. د هغۀ یوازينۍ هیله دا وه، چې یوه  
ورځ د یوې نجلۍ پۀ څېره کې پۀ اوږدو وېښتانو رسه خپل ځان پۀ هېنداره کې وګوري. د یادونې وړ ده چې  

 { 6ورتني نومونه اصل نومونه نه دي او د دې کار لوی المل هم په هیواد کې شته او حاکم فرهنګ دی.} پ 
 : پایله 

پۀ ګاونډیو هېوادونو کې د جنس لږکیو وضعیت ته پۀ کتو رسه ویالی شو، چې پۀ افغانستان کې د ټولنې د دې  
نظره موږ ته واضح شوه چې د قرآنکریم پۀ آیتونو کې  قرش حقونه پۀ ټولیز ډول تر پښو الندې شوي. د اسالم لۀ 

او دلته هورمونیک او فزیولوژیکي    رانغاړي لۀ اړخه یوازې همجنس بازان    ا یوازې د لواطت کلمه راغلې، چې د محتو 
ولري، ځکه   ې مسایل مطرح دي. ټرنس  جنډر هېڅکله هم نيش کوالی، چې لۀ خپل مخالف جنس رسه اړیک 

او د هورمونونو د ترشح لۀ اړخه هم نورو رسه توپیر لري، همدارنګه د ږیرې لۀ اړخه هم  جنس غړي یې نیمکړي  
دلته ویالی شو چې دا هم د خدای )ج( مخلوق دی، چې د هغۀ نورمال    . لري ه  وروسته پاتې وي یا بیخي ږیره ن 

 ونو یادوي. مخلوق یې پر وړاندې لۀ توپیري چلند څخه کار اخل او پۀ ټولنه کې یې پر بېالبېلو نوم 
هغه کسان چې همجنس    ې ن ع ی   ، د افغانستان د جزا قانون کې هم لکه څرنګه چې څرګنده ده د لواطت نوم راغلی 

محکومیږي   ي باز  بند  ابدي  په  همجنس    ، کوي  فطري  او  جنډر  ټرنس  آیا  چې  شوي،  ویل  نه دي  دلته  خو 
.  ي نورو مسلو رسه کاماًل توپیر لر   ځکه لواطت یاين همجنس بازي، لۀ دې دوو   ، نکي هم پکې راځي او کنه و خوښو 

نو پر همدې بنسټ د جزا د قانون یاده ماده مبهمه ده او د دې مسلې توضیح نه ده پکې راغلې. تصور دا دی،  
هغه جنس اړیکه چې د یوۀ بالغ نارینه لۀ لوري پر یوۀ ماشوم تررسه کیږي د دې مادې منځپانګه ده او مترکز  

 لۀ همجنسبازۍ رسه تړاو لري. یې پر همدې ډول اړیکو دی چې  
ښکاره   رسه  یوبل  لۀ  جنډر  ټرنس  او  خوښي  همجنس  بازي،  همجنس  چې  شوه  روښانه  ته  موږ  همدارنګه 
فزیولوزیکي، چلندي او فزیکي توپیرونه لري. همجنس بازی کاماًل اروایي مسله ده، چې یو کس پر جنس اړیکو  

ه جنس اړیکي جوړوي، چې پۀ ارواپوهنه کې دې ډول  د محدودیت لۀ امله بېالرې کیږي او لۀ نارینه وو رس 
او باید درملنه یې ويش. دویم ډول یې بیا    دا ناروغي   ي، جنس اړیکو ته جنس بېالري )جنس انحراف( وای 

همجنس خوښي )همجنس پالنه( ده، چې هورمونیکه او احسايس بڼه لري. یو کس د خپل مخالف جنس پر  
نا چې لۀ خپل مخالف جنس رسه پۀ اړیکو کې اکسیتوسین هورمون نۀ  ع دې م پۀ    ، لري ه  وړاندې هېڅ احساس ن 

لري او کله، چې عاطفي احساس منځته رانيش جنس اړیکه  ه  ترشح کیږي. لۀ همدې امله عاطفي احساس ن 
ناشونې کیږي. دا کسان ښایي پۀ هورموين درملنې رسه روغ يش. درېیمه ډله بیا ټرنس جنډر دي؛ یاد کسان  

اقلیتونو یوه لویه برخه جوړوي لۀ فزیکي، احسايس، هورموين او فزیولوژیکي اړخه لۀ نورو کسانو   چې د جنس 
نا چې جنس غړي، د پوستکي ډول، څېره او حرکتونه یې د نورو عادي کسانو پۀ څېر  ع پۀ دې م   ، رسه توپیر لري 

ورکړي تر څو یوه مېرمن  نۀ وي. ډېری لۀ هغو د ښځو پۀ څېر سینې لري، تل غواړي خپل جنسیت ته بدلون  
ورڅخه جوړه يش او لۀ مخالف جنس یا نارینه رسه جنس اړیکي ولري، هغوی رسبېره پر دې، چې د نارینه  

و پۀ څېر  ن څېره لري تل غواړي اوږدۀ وېښتان ولري، سینګار وکړي، وروزې وبايس، سرتګې تورې کړي، د نجو 
نو لۀ همدې    ، يش ټینګولی ه  د مېرمنو پۀ څېر جنس اړیکه ن حرکتونه تررسه کړي او دا چې لۀ نارینه وو رسه لکه  
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امله تل لۀ هغوی رسه پۀ مقعدي اړیکو کې ښکېلیږي. لۀ احسايس اړخه هم لۀ مخالف جنس رسه هېڅ کومه  
لري. د دې کسانو د درملنې لپاره د جنسیت د بدلون عملیات تررسه کیږي، چې تر ډېره بې پایلې  ه لېوالتیا ن 

 بیا پر هورموين درملنو هم رغېدای يش. وي او ځیني یې  
پۀ ایران کې لۀ دې اشخاصو رسه بد چلند روان دی، پاکستان کې بیا دولت پۀ خپلو نویو قوانینو رسه د دې  
کسانو ژوند کې هوساینه راوستلې، تاجیکستان کې هم تر ډېره د دې کسانو هویت پټ پاتې کیږي د ټولو الملونو  

دې کسانو پر وړاندې د ټولنې د وګړو پوهاوی لږ دی، دین پر دې عمل باندې سخت    ټولنیز اړخ درلود. دا چې د 
ي او  ن مجازات وضع کړي، خلکو هم دین پۀ سطحي ډول منلی او پۀ دې اړوند د دین اوامر پۀ ژوره توګه نۀ ش 

چلند کیږي.   لري لۀ همدې امله د دې کسانو پر وړاندې ناسم او تر ډېره د ژوو پۀ څېر ه هراړخیزه مطالعه هم ن 
پۀ ګاونډیو هېوادونو کې، چې لۀ هره اړخه آرام او پرمختلل دي لۀ جنس لږکیو رسه پۀ دې ډول چلند کیږي نو  

 افغانسان خو لۀ هره اړخه وروسته پاتې او مخ پر ودې هېواد دی. 
کې د خپل  او ټرنس جنډر دواړه پۀ ټولنه    ي پۀ افغانستان کې مو هم څو بېلګو ته اشاره وکړه، همجنس خوښ 

د خلکو او ټولنې لۀ شم څخه وژغورل يش، کۀ چېرې هویت افشا يش پۀ   ، چې هویت لۀ افشا کولو ډډه کوي 
ښوونځي، پوهنتون او کورنۍ کې پر تعصبي نومونو یادیږي. د بېلګې پۀ توګه "نرښځوکی" ورته ویل کیږي، تر  

ېږي، ګوتې ورکول کېږي او په سپکه  جنس او بدين تاوتریخوايل الندې راځي، ملس کیږي، الس وراچول ک 
ورته کتل کېږي. پۀ ټوله کې هوسا ژوند کولو ته نۀ پرېښودل کیږي. دا د دې المل ګرځي، چې یاد کسان  
ښوونځی یا پوهنتون پرېږدي، د شړل کېدو احساس وکړي، پر ځان باور یې ټیټ يش، پر بېالبېلو اروايي ناروغیو  

 ټولنې پر اوږو د شم بار يش. اخته يش او پۀ ټوله کې د کورنۍ او  
جنس لږکي پۀ تېره ټرنس جنډر د شم، ننګ او توپیري چلند لۀ امله پر عاطفي ګډوډیو باندې د اخته کېدو تر  
ګواښ الندې دي، هغوی ډېرځله د کور پرېښودو ته مجبوریږي، یا د موروپالر د رټنو، ګواښونو او وهلو لۀ امله کور  

بېوزلۍ،  بیا  ته الر    پرېږدي، چې دا  نورو ستونزو  او همدارنګه ګڼو  اړوندو منفي اغېزو  او وررسه  بې کوره کېدو 
هواروي. یاد کسان تر ژبنیو، جنس او بدين ځورونو الندې راځي، چې کوالی يش جنس انحرافونو، جنس  

ته کړي.  ګډوډیو، ژورخپګان، پنیک، د ځان وژنې فکرونو، عمومي اضطراب، بدين انځور او خوراک ګډوډۍ رامنځ 
ځله قرباين او جنس    ټرنس جنډر نوي ځوانان د خپل اصل هویت د موندلو لپاره کور نه تېښته کوي چې ډېر 

اړیکو ته اړ اېستل کیږي. یاد موارد یې اروایي روغتیا ګډوډوي او د خپل غم او درد کرارولو لپاره لۀ ډېرو قوي  
نو پۀ پرتله ډېر جنس شیکان لري، چې دا بیا پر خپل  مخدره توکو څخه ګټه اخستنه پیلوي او د نورو عادي کسا 

 ځای د جنس او بدين روږدتیا المل ګرځي. 
دې کسانو اخته کېدو ته الر    کورنۍ او ټولنه کې پۀ لوړه کچه تعصب او توپیري چلند پر اروايي ناروغیو باندې د 

 هوراروي او یا یې ښایي ګواښ ډېر کړي. 
  ،شم او ځورونې د ټولنیز مسوولیت احساس او ځان درناوی راکموي   ، والی   ټولنپوهان وایي سخت ټولنیز ګوښه 

چې دا خپله د انسان ټولنیزه روغتیا لۀ ګواښ رسه مخ کوي، تنکۍ ځوانۍ ته لۀ رسېدو رسه سم یې دې ته پام  
پۀ    ورو ورو دې ته متوجه کیږي چې نور کسان یې   ، ور اوړي، چې د ټولنې لۀ نورو وکړو رسه ښکاره توپیر لري 



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق برش علمي  | 142

او پۀ ټولنه کې د دۀ پۀ څېر کسان کم دي. د    ، څوک د انسان پۀ سرتګه نۀ ورته ګوري   ، خپله ډله کې نۀ پرېږدي 
دې تر څنګ ډېری لۀ دې کسانو د کورنیو فشارونو پۀ پایله کې لۀ نورو عادي کسانو رسه اجباري ودونو ته اړ  

ومي، یاد ودونه کۀ دوام هم وکړي نو پر ډېر ټیټ  اېستل کیږي، چې پۀ ګڼو ناجوړجاړیو او آن طالق باندې پای م 
 بېالبېلو ستونزو رسه به مل وي.  له  کیفیت او  

ډېرځله د کورنیو لۀ لوري د دې کسانو د جنسیت لۀ افشا کېدو انکار کیږي لۀ همدې امله د زده کړو مخنیوی  
لږکیو تر منځ دود ده. یو بل مورد  کیږي او ډېرځله یاد کسان نالوستي پاتې کیږي او نالوستي د ډېری جنس  

هم په دولتي چوکیو کې دنده نۀ ورکول دي، چې یاد کسان ترې محروم دي او کۀ چېرې دنده ورکړل يش د  
او دولتي   تر افشا کېدو وروسته لۀ کار څخه وېستل کیږي، هغوی هوټلونو، روغتونونو، سینام  جنس هویت 

هم لري د نورو د توپیري چلند لۀ امله یادو ځایونو ته لۀ ورتګ څخه    و   کۀ اجازه   ، لري ه  دفرتونو ته د ورتګ اجازه ن 
و او جنس کاروبار ته اړبايس ترڅو خپل ورځنی ژوند  ل ډډه کوي، تبعیض او توپیري چلند یاد کسان خیر غوښت 

 مخته بوځي او د ځان لپاره رسپنا پیدا کړي. 
 

 مأخذونه 
 ه یحیی سید محمدي، نرش روان، چاپ چهارم. روانشناسی فزیولوژیکي، ترجم  ( ۱۳8۹(ز کاالت، جیم  - ۱
 سه رساله درباره تیوری میل جنس، ترجمه هاشم ريض، کاویان، موسسه مطبوعاتی آسیا. (  ۱۳82) فروید، زېګموند   - 2
نادیه فضل، ترانس جنسیتی ها پاکستان تا پذیرفته شدن در خانواده و اجتامع راه درازی در پیش دارد.   - ۳

http://www.dw.com  
  https://www.bbc.com/persianزرینه خوشوقت، همجنس ګرایان در تاجیکستان روبرو با تبعیض و تنفر،   - 4
  https://shoaresal.ir ( ۱۳۹6) تفاوت بین افراد همجنس ګرا، همجنس باز و ترانس سکشول، شفا آنالین،  - 5
  https://www.bbc.com/persianآریا احمدزۍ، زندګي پنهان: جامعه دګرباشان جنس در افغانستان،   - 6
  ، در خانواده هستند، ما زنان در صد اقلیت های جنسی در ایران قربانی خشونت   62تحقیق موسسه شش رنګ،   - 7

https://mazanan.com  
 ( ۱۳۹6) مرکز مشاوره رنګین کامنی، وضعیت اقلیت های جنس، تربیون زمانه،   - 8

https://www.tribunezamaneh.com/archives/126962  
  https://fa.m.wikipedia.org ( 20۱2) دین و همجنس ګرایي، ویکی پډیا،   - ۹
  https://fa.m.wikipedia.org ( 200۳) اقلیت های جنس، ویکی پډیا،   - ۱0

 د مشورو او اروا درملنې دفرت د دوسیو آرشیف.    APCد  - ۱۱

 آیت.  8۱-80م صورت،  7کابل تفسیر،   - ۱2
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 های اقلیت در افغانستان جدید مشارکت سیاسی گروه 
 .   الله شفایی امان   

 چکیده
از دیگران بیشرت است. تردیدی نیست که پس   ها هاست؛ هرچند شامر برخی از اقلیت افغانستان کشور اقلیت 

-های قومی، زبانی و مذهبی توزیع شده است. رصف صورت توافقی میان گروه قدرت در افغانستان به   200۱از  
دهه گذشته توزیع توافقی    در دو بودن آن، ایده اصلی نوشتار حارض این است که نشان دهد  ظر از میزان عادالنه ن 

ل به یک سنت شده است. این سنت که اساس آن در کنفرانس بن گذاشته  بد ها  اقلیت   قدرت حول محور مسئله 
افغانستان و نقض استانداردهای حقوق  تاریخی و سیاسی  برشی در این کشور دارد.  شد، ریشه در گذشته 

تک حاکمیت  و متامیت های  بزرگ قومی  اقلیت  آن محرومیت  خواهی  متعاقب  و  کشور  این  تاریخ  در طول  تر 
گسیختگی سیاسی و اجتامعی در دو دهه پایانی قرن بیستم انجامید.  هم های دیگر، نهایتاً به از اریخی اقلیت ت 

ها  و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید، قدرت حول مسئله اقلیت  200۱در نتیجه با تغییر شایط سیاسی در 
اصل قانونی مبتنی نیست. اما پس    بندی شده است. سنت توزیع توافقی قدرت در دو دهه اخیر بر هیچ سهمیه 

ها، نخبگان سیاسی و کارگزاران جمهوری اسالمی افغانستان تحت  آمدن اقلیت صحنه از چند دهه آشوب و به 
حل و پرهیز از گسست و بازگشت به گذشته تن  عنوان یک راه اند که به توزیع توافقی قدرت به فشار قرار گرفته 

 دهند.   در 
 کلیدواژگان 

 توزیع توافقی قدرت، کنفرانس بن، افغانستاِن جدید.   ها، اقلیت 
  

 

    علمی دانشگاه رهنورد دکرتای علوم سیاسی و عضو هیئت   (aman.shafa@yahoo.com ) 
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 مقدمه
و زبانی بسیاری را در خود جای داده است.    های قومی، دینی افغانستان کشور چندفرهنگی است که اقلیت 

. اگر به سیامی مردمی که در شهرهای بزرگ افغانستان،  هاست توان گفت، افغانستان کشور اقلیت واقع می در 
های متکرث قومی در کنار هم  اند بنگریم درخواهیم یافت که گروه ویژه کابل، مزارشیف و هرات در آمد و شد به 

ساخته  را  رنگارنگی  انسانی  کالن چیدمان  سطح  در  زبان اند.  به  و گویندگان  متفاوت  مذاهب  پیروان  های  تر 
بخشی  اطمینان اند. هرچند آمار دقیق و  بودن ملت افغانستان افزوده این کشور بر وجه چندفرهنگی   گوناگون در 

توان گفت هیچ قومیتی در افغانستان از  جرئت می از درصد جمعیت اقوام افغانستان در دست نیست، اما به 
کامنی است. تعدد  نگین توان گفت، چهره جامعه افغانستان ر اکرثیت مطلق برخوردار نیست و در نتیجه می 

ها، ادیان و مذاهب هرچند در ذات خود فرصت است؛ اما در افغانستان این وضعیت  ها، نژادها، زبان قومیت 
سازی شده است. در  ملت ـ گیری هویت ملی و دولت ها و اختالفات را فراهم آورده و مانع شکل زمینه گسست 

اند، اما این به معنای آن نیست  علق به قومیت پشتون بوده تاریخ سیاسی افغانستان هرچند حاکامن عمدتاً مت 
های قومی وجود ندارد،  ها از اکرثیت مطلق برخوردارند. هرچند منبع معتربی از میزان نفوس گروه که پشتون 

تقریباً متامی تخمین  از پنجاه درصد کل  ها حاکی است که جمعیت پشتون ها و گامنه اما  افغانستان  ها در 
گیری از جمعیت را در نیز درصد چشم   و ازبیک   ر است. ضمن اینکه سه گروه قومی تاجیک، هزاره ت جمعیت کم 

ها  اند که به باور برخی از منابع، عدد مجموعی جمعیت این سه گروه از جمعیت پشتون افغانستان شکل داده 
ند که در سطح متام والیات  کوچک قومی دیگر نیز حضور دار  ها گروه بیشرت است. در کنار این چهار گروه، ده 

 دهند.  گیری را به دست می رفته عدد چشم هم ها روی اند و این گروه افغانستان پراکنده 
صورت مداوم و مستمر خاطر سیاست و قدرت در افغانستان  جدال اقلیت و اکرثیت در تاریخ معارص افغانستان به 

کت و ثبات سیاسی تلقی شده است. در حقیقت بحران  عنوان چالش و مانعی در مسیر مشار را گزیده و همواره به 
های  خواهی گردد و روشن است که سهم می نحوی از انحا به این مسئله باز دهه اخیر افغانستان به سیاسی چهار 

عنوان یک مسئله اصلی  دهه اخیر به های قومی، زبانی و مذهبی در متامی مراحل و فرازهای سیاسی چند گروه 
هم برش در دنیای مدرن به  های حقوق ویژه اینکه این امر با آموزه را به خود جلب کرده است. به   گران توجه تحلیل 

 برشی به خود گرفته است.  ها در روند توزیع قدرت در افغانستان رنگ حقوق آمیخته و در نتیجه مسئله اقلیت 
گیرد، مسئله  ه پساطالبان را در بر می در افغانستاِن جدید که مقصود از آن در این نوشتار دو دهه اخیر یعنی دور 

ها و  ویژه اینکه توزیع فرصت ها بیش از هر دوره دیگری خود را در سطوح متفاوت سیاسی نشان داده، به اقلیت 
در اسناد  های قومی، مذهبی و زبانی پیدا کرده است. هرچند  مناصب حکومتی ارتباط نزدیکی به وابستگی 

ها در توزیع قدرت پرداخته نشده است، اما سنتی که پس  سی، به مسئله اقلیت ویژه قانون اسا رسمی دولت، به 
گانه مسئله  نحوی است که در متام سطوح حکومتی و قوای سه حاکم شده به   200۱از کنفرانس بن در سال  

را در عرصه ملی، با توجه به سهم و   شان ها جایگاه و منزلت دهد و در حقیقت اقلیت ها خود را نشان می اقلیت 
هایی که در دو دهه اخیر بر  کنند. هرچند دولت اند، ارزیابی می آورده  منصبی که در ساختار حکومت فراچنگ 

های  توانند در توزیع مناصب و مشارکت سیاسی گروه دانند، اما منی های ملی می اند خود را دولت رسکار بوده 
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شود،  ساالری تضعیف می یده بگیرند. بنابراین در این سنت افزون بر اینکه اصل شایسته اقلیت از هر نوع آن را ناد 
خواهد نشان دهد که چگونه  می حاکمیت ناگزیر است مصالح ُخرد را بر مصالح کالن ترجیح دهد. این نوشتار  

اقلیت  توزیع قدرت را متأثر مسئله  افغانستان جدید، ساختار و سیستم سیاسی و  مهوری اسالمی  و ج   ها در 
 رو کرده است؟ هایی روبه ها و چالش افغانستان را با چه محدودیت 

 شناسی اقلیتمفهوم 
یک از اسناد  ل شده است، اما در هیچ بد رغم اینکه »اقلیت« در سطوح حقوقی و سیاسی به مسئله جهانی  به 

اعالمیه جهانی حقوق   املللی بین  در  و  نشده  مهم    برش تعریف  سند  تنها  است.  نشده  برده  آن  از  نامی  حتی 
املللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  ها اختصاص داده شده، میثاق بین ای به اقلیت املللی که در آن ماده بین 

و مذهبی اختصاص   های نژادی، زبانی شمول اقلیت ها به آن به بیان حقوق اقلیت   27است که ماده    ۱۹66
توان از آن  یافته است. هرچند در این ماده تعریف مشخصی از اقلیت ارائه نشده است، اما این تعریف را می 

استنباط کرد: »اقلیت گروهی از افراد جامعه هستند که در خصوصیات نژادی، مذهبی و یا زبانی با خصوصیات  
به مقوله اقلیت از زوایای مخنلفی    ( 5۳:  ۱۳7۹)ترنربی،  نژادی یا مذهبی یا زبانی گروه اکرثیت متفاوتند.«  

هایی متفاوت و دانان تعریف توان نگریست. اما در این نبشته وجه سیاسی و حقوقی آن مهم است. حقوق می 
گوید: »اقلیت عبارت از گروهی است که در حاکمیت شکت  می  1اند. کاپوتورتی بعضاً متناقضی از اقلیت کرده 

اند،  تر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور نظر تعداد، کم نداشته و از  
های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با دیگر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت و همبستگی  ویژگی 

توان مشخصاً  ها می تعریف از این    ( ۱2:  ۱۳7۹اند.« )ترنربی،  در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم یا زبان خود 
ترند؛  ها از نظر تعداد، نسبت به سایر جمعیت کم کمیت: اقلیت   - ۱ها انگشت گذاشت:  بر چند ویژگی اقلیت 

صفات   - ۳اند؛  های اقلیت یا در حاشیه قدرت قرار دارند و یا از چرخه قدرت حذف شده عدم حاکمیت: گروه  - 2
های اجتامعی دارند؛  ها، آداب و... با دیگر گروه نگی، سنت ها صفات و خصایل متفاوت فره متفاوت: اقلیت 

  ( 447:  ۱۳7۳تر است. )ذوالعین،  های اقلیت حس همبستگی نسبت به اکرثیت افزون عنرص روانی: در گروه  - 4
ها برشامریم. برای مثال معیار کمیت با اقلیت بودن شیعیان  البته ممکن است موارد نقضی نیز برای این ویژگی 

  ( ۱۳5:  ۱۳8۳شود. )لسانی،  ر زمان صدام، در عین اینکه از اکرثیت عددی برخوردار بودند، نقض می عراق د 
اند و از منظر  رغم اینکه شیعیان در اکرثیت هستند، اما در حاشیه قدرت ایستاده کام اینکه اکنون در بحرین به 

 شوند. میزان مشارکت در حاکمیت و قدرت، اقلیت شناخته می 
 ها ور اقلیت افغانستان کش 

توان  هاست و هیچ گروه قومی در اکرثیت مطلق نیست. تقریباً می لحاظ تبارشناسانه افغانستان کشور اقلیت به 
تبارانشان در کشورهای همسایه اقلیت  ها نسبت به هم غیر از هزاره های قومی این کشور به گفت متامی گروه 

پاکستان بیش از چهار  در    کنند، زندگی می صد هزار بلوچ  یک   افغانستان در  اگر  عنوان مثال  شوند. به شمرده می 
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سوی دیورند دو پشتون حضور دارند، در آن   دوازده تا پانزده میلیون   در افغانستان . اگر  زیست دارند میلیون بلوچ  
پاکستان  تبعه  پشتون  رقم  این  تاجیک برابر  به  نسبت  وضعیت  این  هم اند.  با  افغانستان  در  تباران های  شان 

ها  تاجیکستان نیز وجود دارد. ضمن اینکه درصد نفوس اقوام ازبیک و ترکمن در افغانستان در مقایسه با ازبیک 
تر است. از سوی دیگر افغانستان از معدود  های ازبیکستان و ترکمنستان از رقم پنج به یک هم کم و ترکمن 

مطلق برخوردار نیست. برخالف ادعای برخی از   ای در آن از اکرثیت کشورهای منطقه است که هیچ گروه قومی 
های پشتون، تقریباً متامی آمار و ارقامی که از سوی مورخان و محققان خارجی ارائه شده، نفوس  ناسیونالیست 

اند هرچند که  ها نیز گروهی اقلیت درصد برآورد شده است. بنابراین پشتون   50تر از  ها در افغانستان کم پشتون 
ترند. اگرچه در این کشور عوامل دیگری مانند خویشاوندی و تاریخ مشرتک دارای اهمیت ها بزرگ از دیگر اقلیت 

روند و با وجود اینکه غربیان مایلند  شامر می ها به کننده اصلی ملیت است، اما زبان و مذهب منایانگر و تعیین 
ها  ها، پراکندگی بنامند، اما وابستگی   پذیر اجتامعی را »قبیله« یا »اقلیت گروهی« های سیال و دگرگون چهارچوب 
 ( ۱5و    ۱۳تا:  ها همواره در طول زمان قابل تغییرند. )جانسون، بی و فرهنگ 

های فراوانی در افغانستان وجود  ها و گویش ها، ادیان و مذاهب نیز است. زبان افغانستان کلکسیونی از زبان 
درباره پیروان مذاهب اسالمی این اجامع برقرار است که    ها در اکرثیت نیست. تنها یک از آن دارد که البته هیچ 

اند. با وجود این شیعیان امامیه و اسامعیلیه گروه مذهبی بزرگی را  مذهبان در افغانستان در اکرثیت حنفی 
ها و مذاهب است و این موضوع  کامن اقوام، زبان توان گفت افغانستان رنگین طور کلی می اند. به تشکیل داده 

تاریخ این کشور دارد. در طول تاریخ اقوام مختلفی از طرف غرب، شق، جنوب و شامل به رسزمین    ریشه در 
قوم یا تبار در افغانستان زندگی    55اند. در یک مطالعه جدید، حدود  افغانستان کنونی آمده و مسکون شده 

ها(،  ها و تاجیک ها، پشتون ویژه بلوچ به ها ) طور تخمینی به ایرانی توان از نگاه زبانی به ها را می کنند. متام آن می 
صورت دایمی  تواند به ها( و غیره تقسیم کرد. اما باید توجه داشت که زبان منی ها و ازبیک ها )عمدتاً ترکمن ترک 

های افغانستان مرکزی امروز به زبان پارسی)فارسی یا دری(  طور مثال هزاره یک مشخصه تباری داشته باشد. به 
 ( ۱7:  20۱۱اند. )فوگیلسنگ،  مغولی ـ طور آشکارا دارای منشأ ترکی در حالی که به   کنند، صحبت می 

 ها در سیاست افغانستان مسئله اقلیت 
هایی آفریده که در  ها در افغانستان دیرزمانی است که خاطر سیاست را در این کشور گزیده و بحران تکرث اقلیت 

اینکه    است. البته این امر منحرص به افغانستان نبوده است. چه   برش بوده های حقوق تضاد آشکار با اصول و آرمان 
در چهارگوشه جهان روی داده است،    ۱۹۹0و    ۱۹80های  هایی که دهه ها و خشونت اصواًل بسیاری از درگیری 

اند.  ها و تبعیضی است که دیرزمانی نادیده گرفته شده گیرد که زاده اعرتاض ها رسچشمه می از نارضایتی اقلیت 
سازی تقریبا هیچ کشوری عاری از حضور  ملت ـ های مدرن و دولت پس از تشکیل دولت   ( 6۹- 68:  ۱۳77لوین،  ) 

در همه کشورها نه یک مسئله است و نه چندان   ها ها در قلمرو رسزمینی خود نیست. اما موضوع اقلیت اقلیت 
ها  ها حاکمیت دارد، اقلیت دموکراسی در آن کند. در کشورهایی که ایدئولوژی لیربال محیط سیاست را متأثر می 

ها در دو دسته از جوامع تبدیل به مسئله  توان گفت اقلیت بدون مسئله در صحنه سیاست حضور دارند. می 
هایی که حکومت غیردموکراتیک و خودکامه دارند. در این کشورها حکومت عمدتاً  شوند: نخست در کشور می 
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نیافته که  اند. دوم؛ در کشورهای شقی و توسعه ها در حاشیه قدرت ایستاده در دست اکرثیت است و اقلیت 
شدن به مسئله  ل بد ها را پیش از  اند موضوع اقلیت رغم برخورداری از نظام سیاسی دموکراتیک، نتوانسته حتی به 

حل کنند. افغانستان از این سنخ کشورهاست. تعدد قومی، تنوع زبانی و تکرث مذهبی در باالترین حد، بسیاری  
ش ا نژادی   های به دلیل پیچیدگی   را   افغانستان شناسان را در حیرت فرو برده و به گفته جرج آرنی،  از افغانستان 

انسان به   کرده بد   شناسان کابوس  مهم بی   ( 40  : ۱۳77،  آرنی )   است.   ل  اقلیت گامن  در  ترین وجه مسئله  ها 
های نژادی، زبانی و مذهبی در این کشور، تاریخ افغانستان بعد سیاسی آن است. باتوجه به فراوانی اقلیت 

دارتر کرده  پایانی است که محیط سیاست این کشور را مسئله سیاسی افغانستان شاهد منازعات سیاسی بی 
های  ها در بخش بزرگی از تاریخ سیاسی این کشور موجبات ظنین شدن دیگر گروه پشتون است. سلطه مطلقه  

برخی  از سوی  »افغانستان«  آنتونی هیمن، حتی حاال کلمه  نوشته  به  آنجا که  تا  آورده است.  را فراهم  قومی 
ها در  . سعی پشتون کنند ها، خود را به این نام معرفی منی گیرد و همه افغان ها مورد استفاده قرار منی اقلیت 

های قومی باعث شده است که حتی امروز کلمه  ها بر دیگر اقلیت آوردن ملیت افغان و سلطه سیاسی آن وجود به 
 ( 6:  ۱۳64ها اطالق شود. )هیمن،  »افغان« فقط به پشتون 

وری را بر های محروم از قدرت را گزیده و زخم ناس شدت خاطر اقلیت شدن سیاست در تاریخ افغانستان به قومی 
شدن سیاست  ها ایجاد کرده است. در این زمینه هرچند مباحث زبانی و مذهب نیز در تخریب ملی تن و روان آن 
دار کرده است.  است، اما موضوع قومیت بیش از هر عامل دیگری سیاست را در افغانستان مسئله  دخیل بوده 

مانند دیانت نستان از منابع مرشوعیت دیگری به نوشته روآ، »هرچند قدرت سیاسی یا حکومت در گذشته افغا 
)اسالم( و ملیت نیز بهره گرفته، اما عنرص اصلی مرشوعیت قدرت در افغانستان هامن عنرص بنیادین بنیانگذار  

جایگاه ویژه قومیت در میان مجموعه عوامل تأثیرگذار بر ساختار    ( 2۹:  ۱۳6۹یعنی قومیت بوده است.« )روآ،  
شد که ساختار سیاسی، اداری و نظامی حکومت در افغانستان با مترکز بر سیاست  ی قدرت سیاسی موجب م 

ترین  کم   ای را در پیش گیرد. گذشته از اینکه اقوام غیرپشتون گونه گیری تبعیض قومی، در مورد دیگر اقوام جهت 
رد آنان در قالب  (، گاه سیاست تبعیض قومی نیز در مو ۹6:  ۱۳6۳مشارکتی در ساختار قدرت نداشتند )گرفتز،  

 (  6۹:  ۱۳80شده است. )سجادی،  سیاست حذف، تبعید و اسکان اجباری به اجرا گذاشته می 
توان گفت اساس سیاست در افغانستان مبتنی بر سنتی است که از تحمیل اراده گروهی که از  در حقیقت می 

گروه  دیگر  بر  است  برخوردار  نسبی  ش اکرثیت  ناشی  زبانی  و  مذهبی  نژادی،  ممتد  های  بحران  است.  ده 
اقلیت سیاسی  قبل مسئله  از  اکنون  که  ریشه در  ای  است،  آمده  پدید  افغانستان  در  و قدرت  سیاست  در  ها 

شدن سیاست دارد. به نوشته گریگوریان، »اولین حاکامن  ای قبیله ـ بنیادهای تاریخ سیاسی این کشور و قومی 
خل کشور و تهدیدهای تجاوز خارجی، مجبور بودند برای  افغان بدون رویارویی با تشتت نژادی و مذهبی در دا 

حفظ موقعیت سلطنت، برتری عامل نژادی افغان و متامیت پادشاهی افغان، به نیروی نظامی افغان و قبایل 
منودن  های سالطین افغان برای گسرتش و تحکیم شالوده سیاسی خود و تعقیب رغم تالش پتان متکی شوند. به 

ای فئودالی کرد«  ها را متعهد به ساختار اجتامعی قبیله ی آنان به قدرت قبایل افغان، آن مترکز سیاسی وابستگ 
مانند قیام بچه    های اقلیت های منسوب به گروه تا آنجا که با تحرکات برخی چهره   ( 5۹:  ۱۳88)گریگوریان،  

بود که او  الله بچه سقاو در این  ، »مشکل اصلی حبیب چونان اشغالگری برخورد شد. به گفته روآ   ۱۹2۹سقاو در  
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توانست مقبولیت عام را به دست آورد. زیرا در نظر  در یک کشور کثیراالقوام وابسته به گروه اقلیت بود و منی 
به لحاظ بافت اجتامعی از حیث   عنرصی مزاحم زاده،  تبار دهقان گیری تاجیک اکرثیت افغانستان این قدرت 

های حاکم  در میان شاخه   های سیاسی درباری را که دایم شد که نظم بازی تب قدرت قومی تلقی می مرا سلسله 
رغم تغییرات شگرفی که در بینش و  اکنون نیز به   ( ۱04:  ۱۳6۹قوم مسلط جریان داشت، فرو ریخت.« )روآ،  

ها و مشارکت سیاسی  لیت ها نسبت به امر قدرت و سیاست پدید آمده، هنوز هم اق آگاهی سیاسی نخبگان و توده 
داری را پدید آورده است. در حال  آنان در قدرت، حتی در ذیل نظام سیاسی دموکراتیک، مسائل الینحل و دامنه 

در افغانستان روی کار    200۱هایی که پس از  حارض گویا راهی جز توزیع توافقی قدرت باقی منانده و دولت 
شدن  شدن توزیع قدرت و مصلحتی آنان به تأسیس سنت توافقی   اند که نتیجه کار اند، چنان عمل کرده آمده 

 ها انجامیده است. مورد مسئله اقلیت سیاست در  
 ها و توزیع قدرت تکرثگرایی حقوقی، مسئله اقلیت 

بودن از آن برخوردار است و این حقوق اضافه بر  اعتبار اقلیت ها یعنی حقوقی که یک فرد یا گروه به حقوق اقلیت 
واقع این امر مانع  امللل برش از آن برخوردارند. در طور عام در قلمرو حقوق بین است که متام افراد به   برشی حقوق 

مند شوند. )زمانی،  معنای عام آن بهره برش به ها مثل سایر اعضای جامعه از حقوق از آن نخواهد بود که اقلیت 
های طوالنی جامعه ملل دانست؛ ها و بحث ها را باید مرهون تالش حامیت جدی از حقوق اقلیت   ( ۱56:  ۱۳84

نویس  ها در پیش چه اینکه حق حیات، حق هویت، آزادی ایامن و عمل به مذهب و تعلیم و تربیت مذهبی اقلیت 
برش نیز  اعالمیه جهانی حقوق   ۱8و    2های  در ماده   ( 2۹:  ۱۳78دوم میثاق جامعه ملل گنجانده شد. )گلن،  

:  ۱۳78شود. )جانسون،  ها نیز می ت شده است و این حامیت، شامل اقلیت آزادی فکر، وجدان و مذهب حامی 
های  گوید: »در کشورهایی که اقلیت نیز می   ( ۱۹66)   املللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین   27ماده    ( 84

که  های مزبور را از این حق محروم منود  توان اشخاص متعلق به اقلیت نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، منی 
مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن  

اعتبار  حقوقی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است، رصفاً به   عمل کنند و یا به زبان خود تکلم کنند.« 
گیرد. از طرف  در یک گروه اقلیت نشئت می این افراد  بودن به افراد اعطا نشده، بلکه این امر از عضویت انسان 

ها هم  شخص متعلق به اقلیت از حقوقی برخوردار شده، منطقی است که عمل مشرتک آن جا که هر دیگر، از آن 
 ( ۱65:  ۱۳84قانونی تلقی شود. )زمانی،  

به حقوق اقلیت املللی کامل برش بین از نگاه حقوق  پردازد، اعالمیه حقوق  ی ها م ترین سندی که که منحرصاً 
اتفاق  است که در مجمع عمومی ملل متحد به   ۱۹۹2های ملی یا قومی، دینی و زبانی  اشخاص متعلق به اقلیت 

ها و تأکید بر برابری و عدم  آرا به تصویب رسیده است. این اعالمیه افزون بر حامیت از موجودیت و هویت اقلیت 
ولت به اتخاذ تدابیری در این مورد، برای تضمین مشارکت سیاسی  کردن د تبعیض میان اعضای جامعه و مکلف 

طور قطعی و در ها، به بودن اقلیت این اعالمیه اعامل شده است، حق سهیم   2ماده    ۳ها، حقی که در بند  اقلیت 
موجب این حق،  شود. به کنند، مربوط می هایی است که به آنان یا به مناطقی که در آن زندگی می گیری تصمیم 

ها  های خاصی برای مشارکت در قدرت تشکیل دهند. فعالیت این انجمن توانند سازمان های اقلیت می گروه 
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کردن  ها و فراهم خواهد بود؛ یعنی حفظ حقوق اقلیت   ۱۹۹2طبق اعالمیه  ها عمدتاً در مورد اجرای حقوق آن 
:  ۱۳74شود. )ذوالعین،  هایی که به آنان مربوط می گیری تصمیم ها در زندگی جامعه و در  مشارکت مستقیم آن 

بین   ( 454-455 حقوق  حق طبق  دو  عام  اقلیت   امللل  به  جمعی  بر  برشی  حق  یکی  است:  شده  اعطا  ها 
پرداخته است و دیگری حق حفظ هویت    کشی به آن راجع به نسل   ۱۹48موجودیت فیزیکی که کنوانسیون  

 ( ۱66:  ۱۳84  جداگانه و مستقل. )زمانی، 
ها صادر شده، با نظریه  نحوی در مقام حامیت از اقلیت املللی که به ها و اسناد بین توان گفت متام اعالمیه می 

عنوان یک  امللل به ای است که در حقوق بین آید. نظریه تکرثگرایی حقوقی نظریه تکرثگرایی حقوقی راست می 
کنند و  ها زندگی می ها اقلیت دتاً کشورهایی است که در آن هنجار و سنت درآمده است. مخاطب این نظریه عم 

اند، مورد حذف یا تبعیض قرار گیرند و یا نادیده  هایی که برآمده از اراده اکرثیت رود از سوی دولت بیم آن می 
کند. چه  های سیاسی ارتباط پیدا می انگاشته شوند. غایت طرح نظریه تکرثگرایی حقوقی به مرشوعیت نظام 

کند که اعضای آن فاقد امکان واقعی و  اند: بحران مرشوعیت، بیشرت در جوامعی بروز می ه محققان گفته اینک 
ای که مردم عماًل دخالت  اند. در جامعه گیری درباره مصالح جمعی و شخصی خود عملی برای دخالت و تصمیم 

به  گیرند،  مقامات رسمی قرار می   آمیز مورد تنقیص جانبه و تبعیض طور یک در تعیین رسنوشت خود ندارند و 
گونه که  صورت سازنده و جمعی، آن آید، به احساس محرومیتی که از تخلف مقامات در اعضای جامعه پدید می 

عالقگی مردم  شود و مایه رفتارهای گوناگون ضداجتامعی و بی در جوامع دموکراتیک معمول است، دفع منی 
صورت تزایدی و در تجربیات روزمره  رومیت که دامنه آن به گردد. این احساس مح نسبت به زندگی جمعی می 

یابد، از عوامل مؤثر در میزان بزهکاری است و متایل به نقض قانون، بسته به محرومیت و مردم گسرتش می 
می  تحمیل  ارتکاب جرم  اثر  در  که  به مجازاتی  و  اعامل ضداجتامعی  اقسام  و  انواع  باعث  کلی شود،  تر  طور 

 ( 85:  ۱۳8۱گردد. )صانعی،  یدی عمومی می ق نظمی و بی بی 
دهد در جوامع چندفرهنگی  وضوح تکرثگرایی سیاسی را پوشش می رسد تکرثگرایی حقوقی که به نظر می به  

کند. مقصود از تکرثگرایی، سیاست قومی  های اقلیت پیدا می ارتباط وثیقی با امر توزیع قدرت در پیوند با گروه 
واقع نقطه ع فرهنگی و قومی در چارچوب ملی است و براین اساس، تکرثگرایی در مبنی بر پذیرش تعدد و تنو 

های قومی و  مقابل سیاست هامنندسازی است. در حالی که در سیاست هامنندسازی، با اصل تنوع و تفاوت 
می  مخالفت  می مذهبی  دانسته  مفروض  اقوام  میان  تفاوت  تکرثگرایی  در  سیاست  شود،  در  بنابراین  شود. 

های قومی از یکدیگر، مورد  گرایی که خود دارای ابعاد و اشکال متفاوت است، مرزهای جداکننده گروه تکرث 
ها  نظر از اینکه در چه سطحی باشد، انفکاک مطلق گروه گیرد. البته این سیاست، رصف تشویق و ترغیب قرار می 

و اقتصادی که عامل پیوند هرچند  طلبد، بلکه ضمن تأیید تکرث قومی، نظام مشرتک سیاسی  را از یکدیگر منی 
گروه  مرتبط می ضعیف  را  آنان  است،  قومی  )سجادی،  های  تکرثگرایی هامنند    ( 45:  ۱۳80سازد.  سیاست 

بعد فرهنگی و ساختاری جریان می  بر  سیاست هامنندسازی در دو  یابد. در حالی که تکرثگرایی فرهنگی، 
رایی ساختاری افزون بر آن، وجود اجتامعات قومی و نژادی های فرهنگی متفاوت تأکید دارد، تکرثگ صیانت نظام 

 ( 2۹۱:  ۱۳74را مدنظر دارد. )گیدنز،  
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 ها در قدرت برشی مشارکت اقلیت مبانی حقوق 
ها در قدرت موضوعی حقوقی، سیاسی و حتی امنیتی است. اما بدون تردید این امر  هرچند مشارکت اقلیت 

ها در توزیع قدرت را در ذیل سه  بودن اقلیت برشی سهیم مبانی حقوق طور کلی  برشی نیز دارد. به مبنای حقوق 
 توان جای داد: مورد می 

رسنوشت؛  تعیین  حق  در    الف(  افراد  رسنوشت  تعیین  حد  از  را  دموکراسی  حکومت  معنای  چنانچه 
می گیری تصمیم  بربیم  فراتر  می ها  حکومت  برخود  زمانی  مردم  گفت  در  توان  فعاالنه  بتوانند  که  کنند 
:  ۱۳۹2نیا، های مؤثر بر رسنوشت خود مشارکت کنند. منشأ این توانایی خدادادی است. )قربان گیری تصمیم 

( این خودمختاری ریشه در شأن و کرامت ذاتی انسان دارد. از سوی دیگر حفظ و استمرار شأن و کرامت  ۱27
  (Griffin, 2008: 153)ت.  ذاتی انسان مستلزم شناسایی آزادی انسان و اصل خودحاکمیتی سیاسی فرد اس 

اینکه اکرثیت از  شود. چه  بنابراین تسلط مطلق اکرثیت بر اقلیت به معنای سلب حق تعیین رسنوشت تلقی می 
به اقلیت تبعیض روا دارد و در برابر او رفتاری تحقیرآمیز یا خصامنه    تواند رهگذر تسلط سیاسی است که می 

 ( ۱۱:  ۱۳72داشته باشد؛ رفتاری که ممکن است تا انهدام اقلیت پیش رود. )دبردر،  
دهد. از میان سه  برابری رابطه عمیقی با ثبات سیاسی و دموکراسی دارد و شالوده آن را تشکیل می   ب( برابری؛ 

تر آشکار و  تر است. اگر نفی برابری، کم ابری و برادری، برابری به جوهر نظری دموکراسی نزدیک آرمان آزادی، بر 
باشد، برای ثبات سیاسی زیان عمیقی دارد. پس تنها با برابری است که  شاید کم  تر از نفی آزادی دردناک 

هایی است  ن دیرینه اقلیت برابری آرما   ( ۳۹8:  ۱۳7۳توان باور داشت دموکراسی تحقق یافته است. )کوهن،  می 
عنوان یک  ها به اند. در کشورهایی که حضور اقلیت که در صحنه سیاست قربانی سیستم و سنت نابرابر بوده 

باره پرسش فلسفی  ها بسیار برجسته است. در این خواهانه از جانب اقلیت شود، ادبیات برابری مسئله تلقی می 
های برابر در توزیع قدرت برخوردار باشند و آیا  توانند از فرصت منی ها  ها این است که به چه دلیلی آن اقلیت 

دست تقدیر آنان را در شایط نابرابر قرار داده و یا اینکه نابرابری ناشی از عمل آگاهانه گروه دیگری است که  
 شود؟ اکرثیت خوانده می 

ها بوده و از  ی اصلی اقلیت ها عنوان مکمل اصل برابری از خواست اصل منع تبعیض به   ج( تبعیض مثبت؛ 
حقوق بنیان  نظام  دهه  های  تا  است.  حقوقی ۱۹۹0برش  دیدگاه  به  ـ ،  نسبت  تبعیض  منع  به  جهان  سیاسی 
تواند با  ها، عمدتاً دیدگاهی سلبی بود. اما اصل منع تبعیض روی دیگری نیز دارد. تبعیض مثبت می اقلیت 

ها را بازگرداند. طبیعی است که  رفته آن دست های از عیت های خاص موق استفاده از امتیازات خاص برای گروه 
ها و  ای مثبت و نیرومند در ارتقای سطوح همبستگی میان اقلیت رضایت حاصل از چنین سیاستی پشتوانه 
  ( 2۹6- 2۹7:  ۱۳88کند. )محمودی،  ها در برابر اکرثیت کمک می اکرثیت است و به ایجاد تعادل میان اقلیت 

ها را به سوی برابری دهد و آن ها را در قبال اکرثیت جامعه ارتقا می موقعیت فرودست اقلیت اعامل تبعیض مثبت  
تنها در حقوق عمومی نوین مذموم نیست، بلکه مورد حامیت منظر این نوع تبعیض نه دهد. از این سوق می 

سیاسی را باید موجد  میثاق حقوق و مدنی و   27ماده    ( 25۱:  ۱۳8۱گیرد. )سونلسو،  گذار نیز قرار می قانون 
ها و استثنایی بر اصل کلی ممنوعیت تبعیض تلقی کرد. تا جایی که هدف  نوعی تبعیض مثبت به نفع اقلیت 
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شان شود و یا بدان خدشه وارد سازد، چنین  ها از حقوق مندی اقلیت اقدامات، بهبود شایطی است که مانع بهره 
 (matthew Craven, 1995) د.  تواند متایزگذاری مرشوع قلمداد شو اقداماتی می 

 ها در ساختار جدید قدرت در افغانستان جایگاه اقلیت 
های داخلی در هاست. اما در تاریخ سیاسی این کشور پیش از آغاز جنگ گفتیم که افغانستان کشور اقلیت 

بزرگ ۱۹78 اقلیت  نظام تر همواره گلوگاه ،  از سقوط متوالی  را در دست داشته است. پس  های  های قدرت 
رو شد. اما در دوره جدید ساختار قدرت و چینش  ، افغانستان با بحران خأل قدرت روبه 200۱تا    ۱۹78سیاسی از  

توان نام آن را »سنت توزیع توافقی قدرت« نامید. در این سنت مسئله  ها طبق سنتی پیش رفته است که می مهره 
ی قومی، مذهبی و زبانی قرار داشته است. در ادامه  ها گران گروه مداران و کنش ها در مرکز توجه سیاست اقلیت 

 ها در روند انجام آن چه نقشی داشته است. خواهد آمد که این سنت چگونه تکوین یافته و مسئله اقلیت 
 ها کنفرانس بن و جایگاه اقلیت   - 1

خی بن در  توسط ائتالف جهانی، به تشکیل کنفرانس تاری   200۱رسنگونی رژیم امارت اسالمی طالبان در سال  
با حضور مهم  به اهتامم سازمان ملل متحد و  نیروها و گروه همین سال منتج شد. این کنفرانس  های  ترین 

های ساختار نظام سیاسی جدید افغانستان شکل  سیاسی افغان تشکیل شد. در کنفرانس بن نخستین هسته 
های  مشارکت حداکرثی همه گروه گرفت. مطابق دستورالعمل اجالس بن ساختامن حکومت آینده افغانستان بر  

توان نقطه عطفی در تاریخ  قومی، مذهبی و زبانی در عرصه سیاست گذاشته شد. از این رو اجالس بن را می 
های ناکام برای  دهه جنگ و تالش معارص افغانستان تلقی کرد. اهمیت موافقتنامه بن در این است که بعد از سه 

ها و احزاب  املللی همه گروه رف و غیرمنتظره به کمک جامعه بین ختم بحران افغانستان، در یک تحول شگ 
توافق رسیدند. )عادلی،   به  بر رس تشکیل یک حکومت فراگیر و مردمی  هرچند در    ( ۱84:  ۱۳87سیاسی 

شده و مواد موافقتنامه  طرح ها به میان نیامد، اما روح و محتوای مباحث  اجالس بن صحبتی از حقوق اقلیت 
در دولت آینده    ـ اکرثیت و اقلیت   نظر از مقوله رصف های اجتامعی ـ که حضور و مشارکت همه گروه نحوی بود  به 

 کرد.  افغانستان را تضمین می 
های سیاسی حضور داشتند، اما بدون  ها و جریان کنندگان به منایندگی از گروه در این اجالس هرچند شکت 

می، مذهبی و زبانی خود نیز بودند. هرچند ریاست دولت موقت  های قو تردید افراد حارض در بن مناینده گروه 
نحوی بود که تقریباً  ترین گروه قومی رسید، اما چینش اعضای دولت موقت به با حفظ مالحظات به مناینده بزرگ 

توان  دیدند. می ها خویشنت را در آیینه نظام سیاسی آینده افغانستان می های اجتامعی و اقلیت متامی گروه 
های بعدی افغانستان ناگزیر  بنا و سنتی واقع شد که مطابق آن دولت عنوان سنگ که توافقات اجالس به  گفت 

ای  های ملی و محلی در نظر بگیرند. فرهنگ سیاسی بودند مالحظات قومی، زبانی و مذهبی را در توزیع کرسی 
ی یافت. این سنت حتی خود را  که نطفه آن در کنفرانس بن منعقد شد، در مراحل بعدی عمق و توسعه بیشرت 

 های برگزاری انتخابات پارملانی و شوراهای والیتی نشان داده است.  در قانون اساسی افغانستان و مکانیزم 
ها آن بوده است تا نشان دهند که  خواهی ها و سهم زنی داری نیز متام همت کنشگران در چانه در حوزه حکومت 

هایی که در دو دهه اخیر شکل گرفته  کنند. در نتیجه متامی دولت های اجتامعی خاصی منایندگی می از گروه 
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توان گفت  اند. بنابراین می ه ها برکنار نبود های اقلیت در تأثیرپذیری از سنت توزیع توافقی قدرت حول خواسته 
های  ها و جدال در افغانستان البته با الگوی خاص و البته در سایه کشمکش گرایی حقوقی و سیاسی  کرثات 

اقلیت  به منایندگان  و  دارد  بن  کنفرانس  در  ریشه  الگو  این  است.  شده  تطبیق  اعالم ها  مردم  صورت  نشده 
کند.  می ها توزیع  افغانستان را به چند گروه قومی کالن تقسیم کرده و قدرت را در چارچوب توافق میان این گروه 

شود که  های قومی، زبانی و مذهبی سبب می پردازان اجالس بن بر این باورند که عدم توافق گروه چه اینکه ایده 
بست مواجه شود. از کنفرانس بن تا اکنون قدرت معمواًل با توجه به میزان  اعامل قدرت از طرف یک گروه به بن 

ها دیگر به مانند گذشته از صحنه سیاست و قدرت  ت توان گفت اقلی های قومی تقسیم شده و می نفوذ گروه 
جمهور  ای از مواد قانون اساسی به وابستگی نژادی معاونان رئیس عنوان منونه در هیچ ماده غایب نیستند. به 

تنوع قومی، زبانی و    جمهوری را ملزم کرده اشاره نشده است؛ اما سنت توزیع توافقی قدرت نامزدان ریاست 
جمهوری این سنت دقیقاً مورد  شان رعایت کنند. در چهار دور انتخابات ریاست نش معاونان مذهبی را در گزی 

عنوان  اند. به شان مالحظات نژادی و مذهبی را کرده توجه نامزدها قرار داشته و تقریباً همگی در گزینش معاونان 
تبار  تبار و معاون دوم هزاره تاجیک تبار در کنار خود معاون اول  جمهور پشتون های پیروز، رئیس مثال در تکت تیم 

های قومی صورت گرفته است.  اساس گروه را داشته است. این سنت بیانگر این است که تا اکنون توزیع قدرت بر 
 ( ۱۳۹2)قادری،  

 جمهوری حامد کرزی بندی قدرت در دوره ریاست سهمیه   - 2
جمهوری  ساله ریاست در طول دوره سیزده سنتی که در کنفرانس بن پیرامون توزیع توافقی قدرت گذاشته شد،  

توانست از زیر بار گران سنت توزیع  حامد کرزی تداوم یافت. کرزی که خود برآمده از این کنفرانس بود، منی 
عنوان شخص نخست نظام سیاسی  شدن او به قومیتی، زبانی و مذهبی قدرت شانه خالی کند. در حقیقت مطرح 

عنوان  ها به آن در اجالس بن رسیده بودند. در دولت موقت که کرزی به یت جدید، مرهون اجامعی بود که اقل 
های مختلف قومی تقسیم شد.  ها میان گروه ها و والیت ها، ریاست ها رئیس آن بود، وزارتخانه مناینده پشتون 

به   های موقت و انتقالی وزن بیشرتی نسبت های دوم، سوم، و چهارم در مجموع در دولت نحوی که اقلیت به 
رسد که اجامع محصل در اجالس بن نسبت به تأسیس  ها به دست آوردند. به نظر می تر یعنی پشتون اقلیت بزرگ 

های سیاسی، سنتی را در افغانستان بنیان نهاد  های قومی و جریان ترین گروه حکومت موقت متشکل از مهم 
دانست. خود را در چارچوب آن متعهد می   20۱4های انتقالی و انتخابی تا  عنوان رئیس دولت که حامد کرزی به 

های مختلف سیاسی  در طول سیزده سال ریاست او بر افغانستان، شاهد توزیع مناصب حکومتی میان جناح 
های قومی کوچک و بزرگ بودیم. این هامن  چنین منایندگان گروه گرا و لیربال و هم اعم از راست، چپ، اسالم 

   ( ۳۳2:  ۱۳۹5ت تقسیم قدرت« نامید. )حسینی،  توان آن را »سیاس چیزی است که می 
ترین گروه قومی افغانستان را که خود متعلق به آن بود،  در سیاست تقسیم قدرت کرزی در نظر داشت وزن بزرگ 

های ناسیونالیسم پشتون مورد مؤاخذه قرار گرفته بود که چرا قدرت اینکه او از جانب جریان  افزایش دهد. چه 
ویژه در دوره  بدل کرده است. البته کرزی، به های پراکنده  ها در تاریخ افغانستان را به تکه پشتون مطلقه و پیوسته  

های  ها که وزارتخانه ویژه تاجیک های دیگر، به دوم دولت انتخابی خود، تالش کرد تا حدودی از زیر سایه اقلیت 
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بایست معاونان خود را از میان اقوام  می دانست که  کلیدی را در چنگ خود داشتند، خارج شود. اما او خود می 
ها که نطفه آن در کنفرانس بن  چنین نیز کرد. در حقیقت سنت تقسیم قدرت میان اقلیت غیرپشتون برگزیند و  

ویژه در دو دوره حکومت انتخابی، هرچند  باقی ماند. به   جمهوری کرزی وبال گردن او منعقد شد تا پایان ریاست 
های  دولت و مناصب کلیدی دست باز داشت، اما فشار افکار عمومی و درخواست   کرزی در انتخاب اعضای 

های اجتامعی و سیاسی بیشرت،  گیری از گسست ناگزیر بود برای پیش چنان بود که    های مختلف قومی از او گروه 
وع خود بپذیرد.  اش نیروهایی که از منظر سیاسی در مقابل او قرار داشتند را نیز در دولت متب رغم میل قلبی به 

عنوان میراث اصلی کنفرانس بن تداوم  ساله حکومت کرزی سنت توزیع توافقی قدرت به بنابراین در دوره سیزده 
 یافت و زمینه را برای تشکیل حکومت وحدت ملی که الگوی دیگری از توزیع قدرت است، فراهم کرد. 

 شدن قدرت در دوره ریاست ارشف غنی مشارکتی   - 3
نهایتاً منجر به تقسیم قدرت میان دو جناحی شد که به دور دوم   20۱4جمهوری در  الی ریاست انتخابات جنج 

های مختلف قومی حضور داشتند و در بزنگاه توزیع مناصب هم  بودند. در هر دو جناح منایندگان گروه   راه یافته 
ت میان دو جناح البته بر مبنای  زدند. در نهایت قدر درون ائتالف خودی و هم در برابر جناح مقابل چانه میدر  

هایی از کیک قدرت را برداشتند.  یک تکه های کوچک و بزرگ هر قومیت، زبان و مذهب تقسیم شد و اقلیت 
اش  ساله حکومتی که در رأس آن اشف غنی قرار داشت، نوع خاصی از حکومت ائتالفی بود که تا پایان دوره پنج 

-های قومی به حیات خود ادامه داد. حکومت اول دوره ریاست گروه بر مبنای توزیع قدرت میان منایندگان  
جمهوری آقای غنی به »حکومت وحدت ملی« شهرت یافت. این نوع حکومت که غالباً در کشورهای چندفرهنگی  

های اجتامعی سهمی از قدرت ملی را در  فرهنگی دارد تا گروه ـ شود، ماهیت قومیتی نیافته تشکیل می و انسجام 
بگیرند. حکومت وحدت ملی عبارت است از یک حکومت فراگیر که در حالت جنگ داخلی یا در یک    اختیار 

کند تا مقامات دولتی تا حد امکان، به متام نیروهای سیاسی  برهه بحرانی تاریخ یک کشور، عرض وجود می 
فعال در کشور  های سیاسی  واقعی آن کشور تقسیم شوند. در حکومت وحدت ملی مناصب دولتی به متام جناح 

کلی  علیه دولت، به اپوزیسیون گیرد  شود. بنابراین با تشکیل حکومت وحدت ملی، تالش صورت می سپرده می 
 ( ۱۳۹6،  ورسجی از بین برود یا به صفر نزدیک شود. ) 

های سیاسی که هریک از  شده گروه چین جمهور ناگزیر بود وزیران و والیان دست در حکومت وحدت ملی رئیس 
می ت اقلی  منایندگی  خاصی  به های  غنی  اشف  هرچند  حکومت  این  در  بپذیرد.  را  مناینده  کردند  عنوان 

ها مدعی  ترین اقلیت کشور در رأس هرم قدرت قرار داشت، اما مناینده اقلیت دوم کشور یعنی تاجیک بزرگ 
د. مثاًل عبدالرشید دوستم  تر برخی به این و برخی به آن آویخته بودن های کوچک سهم برابر از قدرت بود. اقلیت 

به منایندگی از اقلیت ازبیک و سید منصور نادری مناینده اسامعیلیه و کریم خلیلی به منایندگی از بخشی از  
ها در کنار مناینده  اقلیت هزاره در تیم سیاسی اشف غنی قرار داشتند و در جناح مقابل مجموعه بزرگی از هزاره 

بنابراین ح تاجیک  ایستادند.  آیینه ها  ملی  اقلیت کومت وحدت  از حضور  در صحنه  ای  کوچک  و  بزرگ  های 
 صورت سهامی در قدرت شیک شده بودند.  سیاست بود که به 
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دوره دوم دولت تحت اشاف اشف غنی رسنوشتی مشابه دور اول پیدا کرد. این دولت هرچند از سنخ حکومت  
بار  ترین رقیبش یعنی دکرت عبدالله را که این صدی مهم در وحدت ملی نبود، اما اشف غنی نهایتاً حضور پنجاه 

در دولت جدید پذیرفت و در نتیجه بار  کرد  های دوم، سوم، و چهارم منایندگی می تری از اقلیت نحو شاخص به 
های رقیب واگذار کرد. البته هرچند در دولت حامد کرزی نیز  دیگر نیمی از کیک قدرت را به منایندگان گروه 

نحوی مشارکت داشتند، اما تفاوت دولت کرزی با دولت وحدت ملی و مشارکتی اشف غنی در ها به ت همه اقلی 
واقع  صورت پیشینی. در داد، اما اشف غنی به صورت پسینی به توزیع توافقی قدرت تن می این است که کرزی به 

دوره حکومت  در  و مشارکتی  ملی  روی  های وحدت  سیاسی  نظام  از حیات یک  این  کار می ای خاص  آیند. 
رسد و کشور در معرض  بست می عمدتاً محصول شایطی است که مکانیسم گردش قدرت به بن   ها حکومت 

یابد و این هامن چیزی است  گیرد. در این شایط اصل مصلحت بر قانون ارجحیت می گسست سیاسی قرار می 
 اق افتاده است. ها اتف های وحدت ملی و مشارکت ملی حول مسئله اقلیت که در حکومت 

 ها و سیر تکوین سنت توزیع توافقی قدرت اقلیت   - 4  
اقلیت  دل مشارکت  به  که  است  دیرزمانی  در قدرت  به ها  سیاست،  و  اندیشمندان حوزه حقوق  ویژه  مشغولی 

ها را در توزیع عادالنه قدرت زمینه و  برش سهم اقلیت گران حقوق ل شده است. پویش بد برش، گران حقوق کنش 
کنند نشان دهند  املللی تالش می های بین انگارند. آنان در فرصت ها می تأمین حقوق شهروندی اقلیت   بسرت 

دهد و در نتیجه به کاهش  ها در قدرت، تبعیض و نابرابری علیه آنان را کاهش می که مشارکت سیاسی اقلیت 
می خشونت   محرومیت  به و  اقلیت انجامد.  مسئله  مثال  در    ها عنوان  که  اقلیت  کارشناسان  گردهامیی  طی 

در ژنو تشکیل شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در   ۱۹۹۱چهارچوب کنوانسیون امنیت و همکاری اروپا در  
مانند »حق خودگردانی« و »حق خودمختاری«  ها در توزیع قدرت  بخشی از گزارش پایانی بر حق مشارکت اقلیت 

  2۳برش سازمان ملل متحد در تفسیر کلی شامره  چنین کمیته حقوق هم   ( ۱20:  ۱۳80تأکید شد. )امیدی،  
ها در زمینه  میثاق حقوق مدنی و سیاسی را چنان تفسیر کرد که گویی تعهدات سلبی دولت   27خود، ماده  

تدریج به تعهدات ایجابی مبدل شده، و از مرز رصف عدم مداخله دولت و ممنوعیت  ها، به رعایت حقوق اقلیت 
 ( ۱8۳:   ۱۳84بسی فراتر رفته است. )زمانی،  تبعیض  

حقوق  آهنگ  نیز  افغانستان  در  قدرت  توزیع  پساطالبان  دوره  به  در  تردید  برشی  بدون  است.  گرفته  خود 
های پیشین  هایی است که در دوره ها و حتی خشونت ها در دوره جدید معطوف به محرومیت خواهی اقلیت سهم 

دهد که تاریخ معارص افغانستان برای بیش از دو . منابع تاریخی گواهی می های افغانستان رفته است بر اقلیت 
تر  های کوچک ای و خاندانی بوده و متام منافذ قدرت به روی اقلیت ای، طایفه های قبیله صد سال شاهد حکومت 

ایتاً به  های مختلفی در اقلیت بودند، نه ها که خود از جهت ای از پشتون مسدود شده است. انحصارطلبی تیره 
توان گفت متامی امیران و سالطین  های غیرپشتون از قدرت و سیاست انجامید. می مدت اقلیت انسداد طوالنی 

اند.  قومی هامنند بوده های تک افغانستان از نیمه دوم قرن هجدهم تا نیمه دوم قرن بیستم در تشکیل حکومت 
ای خاص،  ی، زبانی و مذهبی خارج از تبار و تیره های قوم های سیاست به روی گروه داشنت دروازه بسته نگاه 

ها در دو دهه پایانی قرن نوزدهم  های درحاشیه، مانند قیام رسارسی هزاره های مقطعی اقلیت موجب شد حرکت 
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های  ها از شکاف خان برای رسکوب هزاره شدت رسکوب شود. جالب این است که در این دوره رژیم عبدالرحمن به 
اقلیت نژادی، مذهبی و زب  او در ذیل  ها استفاده می انی میان  البته  او آمد و  به کار  بسیار  کرد. این سیاست 

ها  تر مانند هزارها و نورستانی های کوچک فتواهای مذهبی موفق شد از خشم اقلیت بزرگ پشتون علیه اقلیت 
ویژه در نورستان  به  های نخست حکومت امیر، های فراگیری که در سال بیشرتین بهره را بربد. به دنبال شورش 

های قومی بودند که به  جات، با آن مواجه شد و ارتش کوچک او یارای مقابله با آن را نداشت، این ملیشه و هزاره 
محمد غبار »مرضترین  مدد او آمده و رسنوشت جنگ را در این مناطق به نفع امیر تغییر دادند. به روایت غالم 

منود، بلکه از مناطق  یک شورش محلی، تنها به سوق عسکر اکتفا منی روش او این بود که امیر برای رسکوب  
می  کار  به  شورشیان  ضد  بر  و  تشکیل  مسلح  قوای  اجباراً  بدین مختلف،  و  دشمنی  انداخت  تخم  صورت، 

می استخوان  افغانستان  مختلف  مناطق  و  طوایف  بین  را  زخم شکنی  را  ملی  وحدت  و  اتحاد  و  دار  کاشت 
 ( 66۳:  ۱۳64،  ۱ساخت.« )غبار، ج  می 

های پس از عبدالرحمن هم ادامه یافت. حتی در دوره  کشی یک اقلیت علیه اقلیت دیگر در حکومت سنت بهره 
های قومی، مذهبی و زبانی میان  نحو دیگری از شکاف الله که به تجددگرایی شهرت یافته است، او به شاه امان 

امان گروه  استفاده کرد. شاه  اجتامعی  راه   الله پس های  و  انگلیس  از  افغانستان  استقالل  کسب  انداخنت از 
سان ماملک غربی  صدای مرشوطیت و تجددگرایی، در نظر داشت از افغانستان ملتی واحد و متحد به و رس پر 

های قومی را  ها گشود و نیروهای بسیاری از اقلیت منظور او باب سیاست را به روی غیرپشتون پدید آورد. بدین 
های اصالحی الله در اخیر قربانی برنامه باور عمومی بر این است که شاه امان ارتش کرد. هرچند وارد ساختار  

گرایش  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  اما  شد،  حجاب  کشف  هامنند  ملی تجددگرایانه  امان های  و  گرایانه  الله 
آرام صحنه به  اقلیت آمدن  بودند،  آرام  برای قبایل پشتون متحد وی  هایی که همواره در الک خود پنهان شده 

های معرتض به تجددگرایی،  های مولوی شد. در نتیجه ایشان تحت تأثیر حرکت بدعتی خطرناک شمرده می 
حبیب  نیروهای  برابر  در  را  او  و  گرفتند  پس  او  از  را  خویش  )شفایی،  حامیت  گذاشتند.  تنها  کلکانی  الله 

الله  قی با مسئله اقلیت داشت. این اقلیِت بیگانه، حبیب الله نیز ارتباط وثی ( رسنگونی رژیم امان 88 : ۱۳۹8
تر،  بزرگ   کلکانی وابسته به اقلیت تاجیک بود که خراش عمیقی بر چهره سنت پشتونیسم انداخت. البته اقلیت 

تحمل چنین تغییری را نداشت و در نتیجه متام نیروهایش را بسیج کرد و قدرت را بار دیگر در چنگ اقلیت  
تر تا وقوع  های کوچک تر با تغییرات بسیار بطئی و جزئی به نفع اقلیت داد. حکومت اقلیت بزرگ نخست قرار  

نظام در دهه   پیاپی و فروپاشی  اقلیت هیچ   ۱۹70کودتاهای  اما مسئله  از ویرتین تحوالت  ادامه یافت.  گاه 
 غایب نشد.    200۱سیاسی افغانستان تا  

در صدر تحوالت سیاسی قرار داشت. به یاد داریم که پس   ۱۹۹0ه ها در اوج دوره نابسامانی ده مسئله اقلیت 
های نژادی و مذهبی  و تشکیل دولت اسالمی، سیاست افغانی در چهره جنگ   ۱۹۹2گرایان در  از پیروزی اسالم 

در کابل، چهار نیروی نظامی برای کسب قدرت سیاسی حضور   ۱۹۹4نحوی که در سال خود را نشان داد. به 
ها مبنای قومی داشتند: مسعود لیدر تاجیک، دوستم ازبیک، مزاری هزاره )شیعی(  از این گروه   یک داشتند. هر 

های قومی در مسایل ملی، ظهور و  یک از کتله و حکمتیار پشتون بود. استحکام قومی و داعیه ایفای نقش هر 
گ برای تشکیل نوع جدید  کرد. چهار گروه اصلی به منایندگی از چهار اقلیت بزر رشد چهار گروه را توجیه می 
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گرا  های سیاسی اسالم ترین چهره در این دوره حتی معتدل  ( Roy,1995, p:122جنگیدند. ) قدرت در کابل می 
می  اکرثیت  و  اقلیت  دریچه  از  مسائل  صبغت به  مثاًل  موقت  نگریستند.  دولت  رئیس  نخستین  مجددى  الله 

شت، گفته بود: »مسئله واگذارى پست وزارت خارجه  هایی که با حزب وحدت دا زنی مجاهدین در جریان چانه 
ها در افغانستان یک اقلیت هستند.«  باشد و آن به برادران شیعه ما ممکن نیست؛ زیرا این یک پست مهم مى 

ل شده بود،  بد به عاملی برای تغییر    ۱۹80و    ۱۹70های  ها که در دهه مسئله اقلیت   ( ۱6۳:  ۱۳80سجادى،  ) 
های غیرپشتون به  اش بازگشت. در این دوره نگاه طالبان به اقلیت ن به مجرای اصلی در دوره حکومت طالبا 

به  افغانستان،  نتیجه عملکرد پشتونیستی و  ویژه عبدالرحمن نگاه شاهان و امرای متقدم  بود. در  خان، مانند 
گرایی  شتون سیاست حذفی طالبان، احساسات ضدپشتونی در میان دیگر اقوام برانگیخته شد که در نتیجه پ 

زبان و  های فارسی نویسد: »اکنون احساسات ضدپشتونی در بین اقلیت طالبان را تشدید کرد. برنت گالتزر می 
صورت آِخرین وسیله برای باالبردن روحیه و تقویت وحدت  زبان شامل و غرب افغانستان تحریک گردیده و به ترک 

شدن شامر زیادی  گیرد. طالبان پس از کشته قرار می در بین نیروهای مخالف طالبان در شامل مورد استفاده 
ها استفاده کرده است و باعث کشتار  ای میان پشتون از جنگجویانش در مزار شیف از احساسات ضدهزاره 

 ( 245:  ۱۳77( شدند.« )گالتزر،  ۱۹77ها در مزار شیف ) هزاره 
 گیری تحلیل و نتیجه 

ع قدرت هرچند وبال سیاست و قدرت در افغانستاِن جدید شده  آید که سنت توزی دست می چه گذشت به از آن 
است، اما ریشه در گذشته و تاریخ سیاسی این کشور دارد. در نظام سیاسی جدید فرصتی پدید آمده تا جایگاه  

ند.  ها در قوانین پایه از حقوق نسبتاً برابر برخوردار ها در افغانستان مورد بازنگری قرار گیرد. هرچند اقلیت اقلیت 
ها در حوزه توزیع قدرت در نظر گرفت تا مرهمی  ای برای اقلیت توان امتیازات ویژه برشی می اما با نگاه حقوق 

ها در فرآیند  ها و جربان نابرابری اینکه تقویت حقوق مشارکتی اقلیت   بار آنان نهاده شود. چه تأسف   برگذشته 
موجب تضمین و تحقق حق    - ها ی از خودمختاری به آن با اعامل تبعیض مثبت و اعطای میزان ـ   گیری تصمیم 

شود و به این ترتیب ثبات و امنیت کشور بهرت  ها می خواهی آن تبع آن حق سهم ها و به تعیین رسنوشت اقلیت 
 ( 5۱:  ۱۳۹5شود. )اخوان،  تأمین می 

شدند در ادامه مبنایی    های موقت، انتقالی و انتخابی عطف به گذشته ناگزیر در دوره پساطالبان متامی دولت 
های بزرگ و کوچک در افغانستان تقسیم کنند. بر  که در کنفرانس بن گذاشته شد، قدرت را به تعداد اقلیت 

اند. در  اند و بیشرتین سهم از کیک قدرت را برداشته ترین اقلیت پذیرفته شده عنوان بزرگ ها به پایه پشتون این 
ترتیب  مثابه اقلیت چهارم به ها به حیث اقلیت سوم و ازبیک ها به وم، هزاره عنوان اقلیت د ها به رتبه بعدی تاجیک 

های خردتر بسیاری نیز  هاست، اقلیت بیشرتین بهره را از قدرت بردند. اما از آنجا که افغانستان کشور اقلیت 
شیک  در  را  خود  موجودیت  که  در قدرت می بودند  در فرصت شدن  و  شورا دیدند  انتخابات مجلس  و    های 

ها برای کسب رغم اینکه رقابت شوراهای محلی، کوشیدند سهمی هرچند اندک در قدرت پیدا کنند. در نتیجه به 
پذیرد، اما در زیر پوست تحوالت این مسئله  های سیاسی صورت می صورت رسمی از آدرس احزاب و گروه قدرت به 

نین شده است که سنت توافقی توزیع  ها بوده است که تکلیف قدرت و سیاست را مشخص کرده است. چ اقلیت 
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ترین  هایی که از مکانیسم شفاف رسد که حتی دولت نظر می قدرت اکنون در افغانستان جا افتاده و چنین به  
 ها را نادیده بگیرند. توانند اصل توزیع قدرت بر مبنای اقلیت انتخابات به پیروزی برسند، منی 

های  بستان ها و بده زنی توانند در چانه اند که فقط می قعیت پی برده مداران افغانستان به این وا اکنون سیاست 
ها را از صحنه سیاست و قدرت حذف کنند. البته  توانند دیگر اقلیت قدرت تنها وزن خود را افزایش دهند و منی 

امور دولت، برآمدن ناشایستگان و فروافتادن    شدن های خود را دارد که البته قفل ها و چالش این رویه آسیب 
دهه    هاست. تجربه دو بدترین آن   آفرینی و کارشکنی های مخرب، جنجال شایستگان، تضادهای الینحل، رقابت 

های بسیاری را از افغانستان گرفته و به جایگاه  اخیر نشان داده است که مبنای توزیع توافقی قدرت فرصت 
به  افغانستان  انظار جهانیان لطمه زده است. دولت عنوا دولت  باثبات در  عنوان واحدی  به   ن دولتی کارآمد و 

بخشی از دولت مناینده  پارچه در اصل مناینده متامی ملت است. اما در سیستم توزیع توافقی قدرت، هر یک 
حل  نها راه ت سازی قرار دارد. سنت توزیع توافقی قدرت نه ملت ـ بخشی از ملت است که در جهت مخالف دولت 

بخشی است که رصفاً توانسته است از فروپاشی  نیست، بلکه خود یک مسئله است. این سنتی مسکن و آرام 
های  جمهوری جلوگیری کند و اال بر کسی پوشیده نیست که حکومت هایی مانند انتخابات ریاست نظام در بزنگاه 

اند، بلکه اموری که ذاتاً سیاسی نیستند  ل شده د ب های سهامی  تنها خود به شکت ائتالفی در دو دهه گذشته نه 
 اند. بندی کرده مانند خود سهمیه های فرهنگی را به  ها، پذیرش افرسان، و اتشه مانند کانکور رسارسی دانشگاه 

زده  رغم مخاطرات بسیاری که بر سنت توزیع توافقی قدرت مرتتب است، اما در جامعه سنت راست آن است که به 
زیستی و بقای نظام سیاسی موجود است. در حالی  افغانستان در حال حارض این سنت تنها راه هم و غیرمدرن  

های بسیار که نظام جدید افغانستان در برابر دشمن برانداز و لجوج از خود پایداری نشان داده و با تقدیم قربانی 
ن خود تا حدود زیادی مرهون  موفق شده است در سپهر حامیت جامعه جهانی برای دو دهه برجای مباند، ای 

های خرد و کالن از سهمی که در سیستم  سنت توافقی توزیع قدرت است. در این سنت هرچند اغلب اقلیت 
اند که »وجود ضعیف بهرت از عدم محض  خوبی این اصل فلسفی را دریافته سیاسی دارند، خشنود نیستند. اما به 

ها دارد، گویا جوامع  وزیع توافقی قدرت بر پایه مسئله اقلیت هایی که سنت ت است«. با همه مصایب و ناراستی 
از هر  بیش  توافقی قدرت  نیست. توزیع  از آن گریزی  را  افغانستان  کشوری در کشورهای  چندفرهنگی مانند 

ای لبنان و جامعه متکرث عراق خود را نشان داده است. در کشوری که از یک طرف خطوط قومی،  چندطایفه 
اندازه کافی در اکرثیت نیست، و از طرف دیگر فرهنگ سیاسی  رجسته است و یک گروه به مذهبی و زبانی ب 

های  توان یافت، مگر اینکه قدرت را بر حسب نفوس و یا نفوذ اقلیت مناید، چه بدیلی می نخبگان و مردم خام می 
 خرد و کالن تقسیم کرد. 

و دروازه سیاست بر پاشنه نژاد و عقیده و زبان    دارد سازی قدم از قدم برمنی ملت ـ در کشوری که پروسه دولت 
های  بخشی برای تغییر بینش جامعه نسبت به هویت ملی نیست. با هویت گردد، راهی جز صبوری و آگاهی می 

سواد و نفوذ عظیم  سواد و کم توان انتظار حاکمیت یکپارچه را داشت. با انبوه جمعیت بی محدودکننده منی 
دشوار است که بتوان از چنربه سنت توزیع توافقی قدرت رهایی ار و منش جامعه، بسی  نیروهای ارتجاعی بر افک 

اند.  داشته   یافت. کام اینکه زمامداران گذشته و کنونی افغانستان نیز در تعمیق و تداوم این سنت نقشی عظیم 
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،  ند. به نوشته اولسون ا آنان برای کاهش نقش نژاد و قومیت و جایگزینی آن با عنارص ملی تالش درخوری نکرده 
بستگی ملی در  صدد تالش برای ایجاد هم گاه در »تاریخ دولت در افغانستان به علت خصلت قومی خود، هیچ 

تشکیل دولت در افغانستان، بر محوریت قوم  نیامده است. اساس و بنیان  قالب ارائه یک هویت ملی مشرتک بر 
دادند که در آن به تکمیل  قبایل، نظام واحدی را تشکیل می و قبیله استوار بوده است تا جایی که دولت و  

 (Asta, 1998, p:29)پرداختند.«  همدیگر می 
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 ستونزې وضعيت او    يانو ګ د جو   ې په افغانستان ک 
 .   جواد تیموري    

 : لنډیز 
په افغانستان کې وخت ناوخته د مېشتو اقلیت قومونو د حقونو د نقض اړوند ګڼ رپوټونه خپاره شوي دي، چې  
ځينو دغو رپوټونو د برش حقونو د مدافع بنسټونو کلک غربګونونه هم راپارويل دي. د دغو اقلیت قومونو له ډلې  

دی چې له نږدې یوې نیمې پېړۍ راپه دې خوا د افغانستان په بېالبېلو والیتونو    یو یې هم د جوګي په نامه قوم 
کې مېشت دي، خو تر اوسه یې ان خپل لومړين حقونه هم نه دي ترالسه کړي. دوی ته تر دې مهاله تذکرې نه  

برخې   دي ورکړل شوي، ماشومان یې په ښوونځیو کې د شاملېدو حق نه لري او له ګڼو نورو برشي حقونو بې 
دي. دا چې دغه قوم څوک دی؟ شمېر یې څومره دی؟ د هېواد په کومو سیمو کې مېشت دي؟ د زده کړو د  
حق پر وړاندې یې کومې ننګونې پرتې دي؟ په کومو کارونو بوخت دي؟ او د افغانستان حکومت یې په اړه څه 

کې مو پرې خربې کړي دي.    وايي؟ ممکنه حل الرې یې څه دي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې مقاله 
موضوع ته په کتو، په دې مقاله کې تر ډېره د څېړنې له کتابتوين او ساحوي مېتودونو څخه کار اخیستل شوی  

 دی. 
 جوګیان څوک دي؟ 

جوګیان له نږدې یوې نیمې پېړۍ راهیسې په افغانستان کې مېشت اقلیت دی، خو ال هم له خپلو لومړنیو حقونو  
هېواد په بېالبېلو برخو کې مېشت شوي دي، که څه هم د دوی د ټولیز شمېر په اړه تر  بې برخې دي. دوی د 

زرو   20اوسه دقیق معلومات نشته، خو د دوی د مرشانو په خربه، په افغانستان کې د مېشتو جوګیانو شمېر تر 
 (  2کورنیو اوړي.) 

. هغوى له اذربايجان، بخارا او نورو  لري  نه ګ استو   ې خوا په افغانستان ک   ې   کلونو را   150له    ې وايي چ   يان ګ جو 
  خه څ   ڼې ژندپا ې او پ   ې دلته راغل دي، خو ال تر اوسه مدين حقونه نه لري. آن د افغان له لقب، تذکر   خه څ سيمو  

لري او نه شتمني. خپل    مکه ځ . هغوى نه  ي ېږ جال اوس   ې ولن ټ افغان    له بريده    ره ډې تر    ان ي ګ دي. جو   ېبرخ   ې ب 
  ښځې   ې چ   ې حال ک   ې په داس   ي، ېږ ک   ې پات   ې نارينه په کورونو ک   ه ګ . په عمومي تو روي ې ت   ې زيات ژوند په خيمو ک 

 ( 2)   . ي ځ و ته  ی او کل   ارونو ښ لپاره    تلو ښ د خريات غو 
 د جوګیانو ستونزې او د جوګي ماشومانو د تعليم د حق پر وړاندې خنډونه  

  ه ډ ن څ   وه ی په    ار ښ کابل    د   .دي   ې برخ   ې ب   اوو ی اسانت   ولو ټ سند نه لرلو له امله له    ت ی د تابع   ان ګی جو   ې په افغانستان ک 
کتل د    ۍ ران ی کورونه او په ح   ي ټ ماشومان، خ   بل ښې ی پ   .ژوند کوي   له ډ   ې شو   ره ې ه   وه یپه نوم    ي ګ د جو   ې ک 

پات دي، که    ي ځ وون ښ له    يې   ماشومان دلته استوګن جوګيان وايي چې    .کوي   ت ی ژوند حکا   خ ی تر   وه ی د    انو ګی جو 

 

     له    يو ډ را   ې يوال ړ او د چي ن   ر ېډېټ رسه د خربيال او ا   ڼې پا ځ او له مسري ور   د ماسټري دورې محصل دی   پوهنتون   ې او روزن   ې وون ښ د  جواد تيموري د کابل
 کار کوي.   ه ګ په تو   يورس ډ رسه د پرو   ې برخ   تو ښ پ 
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د اوسېدو لپاره ځای نه لري او کله چې مړه يش، د    ي، ېږ ک   ورول ځ او    ي ېږ ک   یې   ی يش سپکاو  ړ ته ال   ي ځ وون ښ 
 خښېدو لپاره هم ځای نه مومي. 

  .دي   ې اسايس ستونز   انو ګی د جو   دل ې پات ک   و ړ او له زده ک   ی د رسپنا نشتوال   وزيل، ې تذکرو نه لرل، ب   ت ی تابع   د 
او رسمي دنده ولري، چې ځينې جوګيان له    همدارنګه جوګيان نيش کوالی د تابعيت له درلودلو پرته کار وکړي 

 همدې امله چې جوګي دي او د تابعيت تذکره نه لري، له دندې شړل شوي دي. 
چې نيکونه يې افغانستان ته    وروسته له تاجکستانه افغانستان ته راغلل   ګړې ج   ې وال ړې ن   ې م ی له دو ډېری جوګیان  

څېر چلند وررسه کيږي او ال يې هم د تابعيت   کډوال شوي او همدلته ميشت شوي دي، خو ال هم د پرديو په 
 تذکرې نه دي ترالسه کړي. 

. د  ي ږېږ په لهجه غ   انو ګی په دري او د جو   ې تاجک دي چ   ت ی سني مذهبه مسلامنان او په مل   ان ګی جو ډېری  
د   ې چ  ی نه يش کول  امله  ې او له همد  ې نه ده شو  ادونه هېڅ ی  ې د افغانستان په اسايس قانون ک  جوګيانو په اړه 

ولو ژمنه کړې وه  سند ورک د    ت ی ته د تابع   انو ګی جو مخکې    دوه کاله   ( خو افغان حکومت 7. ) واخل   ې تذکر   ت ی بع تا 
  .ورکوي   ې تذکر   ت ی ته د تابع   انو ګی زرو جو   ې در وزارت ويل ؤ، چې  چارو    دونکو ې راستن   رته ې او ب   والو ډ ک   د او هغه مهال  

او المل يې هم همدا دی چې دوی ته د  ارقام نه شته،    ق ی دق   ه ړ په ا   ر ې د کره شم   انو ګی د جو   ې افغانستان ک   په 
 ( ۱تابعيت تذکرې نه دي ورکړل شوي او نه په مرستو او خدماتو کې ونډه لري.) 

د  او هڅه کوي چې    دي   ړې ورک   ڼې ژندپا ې پ   یې ته    جوګيانو   ر ې شم   و ی   چې   چارو وزارت وايي   لو ی قومونو او قبا   د 
د دوی    و، ړ ورک   ڼې ژندپا ې پ به  وروسته    ، واخلو   ن ی تضم   ی څخه له دو او کله چې  مشخص يش،    یګی ا ی ځ ا ځ   انو ګی جو 

 ( 5) .ې شو   ل ړ نه دي ورک   ڼې ژندپا ې کبله ورته پ   ې نه لري، نو له همد استوګنځای  ثابت  په وينا جوګيان  
 جوګیان په کومو والیتونو کې مېشت دي او څه کارونه کوي؟ 

په درنو   ر ې شم   و ی  ی دي، د دو  شت ې م  ې ک کابل   نه ې او پالزم  تونو ی په شاميل وال  ره ډې تر   ان ګی جو  ې افغانستان ک  په 
دغه راز ډېری نور یې بیا په پارکونو، تفریحي ځایونو،    په سوال کولو بوخت دي.   ا ی ب   یې نور    ر ې شم   و ی کارونو او  

 سړکونو، رسټورانټونو او داسې نورو عامه ځایونو کې د خلکو پالونه ګوري او یا خو هم تعویذونه کوي.  
يې چې په کابل ښار کې اوسيږي د الرويانو ورغوي او بخت ګوري، دوی په بېالبېلو   د جوګي قوم ډېری نجونې 

او په افغانستان کې بیا    ورته جيپس وايي   ې په اروپا او شاميل امريکا ک هيوادونو کې په بېالبېلو نومونو ياديږي،  
 ( 2ډېری خلک ورته جټان هم وايي. ) 

رسه مخامخ دي چې له همدې امله يې ماشومان هم کارونه  جوګيان په افغانستان کې له ډېرو سختو ستونزو  
کوي او په سختو کارونو بوخت دي. په دوی کې يو دود دا دی چې نارينه يې په کورونو کې پاتې کيږي او ښځې  
يې د پيسو پيدا کولو له پاره له کوره بهر وځي، او هغه ښځې چې کار نه کوي په دوی کې ورته په ښه نظر نه کتل  

ې ډېری مهال دغه نجونې چې د بېالبېلو کارونو او يا هم د سوال کولو لپاره له کوره بهر وځي، له جنس  کیږي، چ 
زورونو رسه مخامخ کيږي. په جوګيانو کې له يوې نجلۍ له کوژدې او نکاح وړاندې لومړۍ پوښتنه همدا کيږي،  

 ( ۳ي، چې ځواب يې هو وي.) چې ګټه وټه او کار کوالی يش که نه؟ او يواځې هغه مهال يې کوژده کيږ 
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 جوګیان له حکومت کومې غوښتنې لري؟ 
په ورته مهال د جوګیانو یو شمېر مرشان او استازي هم له دوی رسه له د حکومت او خلکو له خوا روان چلن  
ځوروونکی بويل او له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره الس پر کار يش. د  

ي، له روان وضعیت په  ي ا و   مرشان او استازي چې د دوی په استازولۍ له حکومت رسه په اړيکه کې دي   جوګيانو 
دوی ګيله لري چې د دې خاورې او د دې وطن خلک دي    .ی نه د   ړ د منلو و ورته  خي  ې ب حالت  دا    تنګ راغل او  

 ورته کتل. خو د پرديو په سرتګه ورته کتل کيږي، او هيڅ د انسان په سرتګه ال نه  
، حقونه یې نقض ورته حالت لري   ې ک   اى ځ خپاره شوي دي، خو په هر   ې واليتو ک   لو ې ب ال ې د افغانستان په ب   يان ګ جو 

 ( ۱کېږي او نور خلک وررسه ناوړه چلن کوي، تر ظلم او سپکاوي الندې ژوند تريوي.) 
افغانستان رسه په کيدونکو  جوګيان ګيله لري چې دولت هري کړي دي، تذکره نه ورکوي، رسپناه نه لري، او له 

مرستو کې هيڅ برخه نه لري او نه هم د دوی لپاره د مرستندويو مراجعو له خوا کومه ځانګړې مرسته تر اوسه  
 شوې ده. 

د جوګيانو تر ټولو لومړۍ غوښتنه د تابعيت د تذکرې درلودل دي، او ورپسې د کور او رسپناه غوښتنه کوي، چې  
 په وضعيت کې د پام وړ بدلون راتللی يش.   په دې رسه د جوګيانو د ژوند 

د جوګيانو د يو استازي په وينا دوی ډېره هڅه کړې چې ځانونه ثبت کړي، خو حتا حکومتي دفرت ته د ننوتلو  
  ان ي ګ جو ټول    ې چ په ورته مهال د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمېسیون وايي،    اجزاه هم نه ورکول کيږي. 

  خه څ قوانينو    ې له اسالمي او مدن افغانستان    حقونه ولري. هغوى بايد د   ړ بشپ   ر څې په    انو انسان   يا   انو افغان نورو  بايد د  
 ( 4) .ي ړ ورک   ې هغوى ته تذکر   ې مجبور دى چ هم  حکومت  دغه راز د افغانستان  واخل.    ه ګټ   ه ګ تو   ه ړ په بشپ 

 د جوګیانو په اړه څېړنې څه وايي؟ 
په    يانو ګ د جو   دوی   ي چې ي ا و   ردش ګ مرش، محمد صالح    ګې ان څ د خپرونو د    ې د موسس   و ړ زده ک   و ړ د سعادت د لو 

 .دي   ړې ک   ې ن څېړ   ر ې يو شم   ه ړ ا 
په نامه په   ي ګ هغوى د جو  ې چ  ي آند د   ې په د   ر ې يو شم  ؛ دوه نظره شته  ه ړ د اصليت په ا  يانو ګ د جو » :  زیاتوي  هغه 

 ( 6) «  .واکمني درلوده   ې پور   يو ېړ پ   5- 1کوشانيانو له ميالد    او   مربوط دي   ې کوشاين قوم پور 
کلونه    ر ډې   خه څ هغوى له هندوستان    ې دى، چ   ې بل نظر داس   ، بدل شو   ي ګ د هغوى نوم په جو   دو ې ر ې د وخت په ت 

ژوند کوي او پنجايب ته په ورته ژبه   ې اوس په پاکستان ک  ر ې زيات شم  يانو ګ پخوا افغانستان ته راغل دي. د جو 
 ( ۹) کوي.    ې خرب 

  - هغوى دوه  ې چ  ، ږو ته رسي  ې پايل  ې د  ږ مو  ې له مخ  ې امو او ژب ج  د   و يان ګ جو  و دونک ې اوس  يو ننن  ې د په افغانستان ک 
   .دلته راغل دي   خه څ وادونو  ې اسيا له ه   ۍ ن ځ د من   ر څې دوه نيم سوه کاله دمخه د تاجکستان په  

هغوى  ځینې کسان خو ان پر دې باور دي چې  د منفي چلن قربانيان دي.    ر څې د نورو زياتو بهرنيانو په    يان ګ جو 
، خو جوګیان بیا دغه ډول باورونه ردوي  يا نور بهرين مناسک لري   ډ و ګډ مسلامنان نه دي. هغوى    ې په حقيقت ک 

 او ټینګار کوي چې دوی مسلامنان دي.  
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د   .ی ، تابعيت يو اسايس حق د ي ي ا و مسوولین سيون  ې د افغانستان د برشي حقونو د خپلواک کم  ې په شامل ک 
د تابعيت   ان ګی د يو تابعيت حق لري. له بده مرغه جو  وک څ هر  ، ماده وايي  15 ې اعالمي  ې يوال ړ برشي حقونو د ن 

 . ده   ونه ړ لويه رسغ   خه څ له برشي حقونو    ی دي او دا د هغو   ې برخ   ې ب   خه څ له حق  
جوماتونه    ، لکه   ې؛ اسانتياو   ې ولنيز ټ امله شتمني او    ې مخينه نه لري، له همد   ې د دوامداره استوگن   ان ګی جو   ې چ   دا 

 .دي   ې برخ   ې ب   ړې هم له زده ک   ې نه لري. کوچنيان ي   ې او هدير 
دوديزه الر    ې ساتن   د   و ښځ توگه، د جوگي    ړې انگ ځ کوي، په    ه ښ گو   ې ال پس   خه څ   ولنو ټ له نورو    ی کار هغو   دغه 

 .وي ړ جو و د پالونو کتل  سوالگري او د ورغو 
ه له نورو  پرت  انو ګی ته اجازه نه ورکوي، له جو  و ڼ خپلو لو  ان ګی جو  .توپري لري   ر ډې هم  جوگيانو د واده کولو مراسم  د 

 ېږې. ته ورس   ۍ اتلس کلن   ې چ   ي، ېږ هغه مهال ود   ې يواز   ې . همدا راز نجون ي ړ خلکو رسه واده وک 
او   ې ناو د دوی    .عام دي   ې عمر ودونه پک   ټ ي ټ د    ې توپري لري، چ   رگند څ کار د افغانستان له نورو برخو رسه    دا 

نشته.    ې په فرهنگ ک   د دوی واده هم    ې ک   ل ټ . عکسونه، فلمونه او په هو ي ېږ نه ودر   ی ا ځ يو   ې شاهو په واده ک 
  ي ځ وروسته خلک  لو ړ له خو   و ړ او له دوديزو خو  ي ېږ ک  ل ړ کور ته و   ۍ خرسگن  ې د خپل  ې له واده وروسته ناو  ې يواز 

 ( ۹) . ي ېږ ته رس   ی او د واده مراسم پا 
 د جوګيانو ښوونه او روزنه 

محروم يش، په جوګيانو کې هم ډېر داسې د    وايي د يو څيز قدر هغه وخت ال ښه معلوم يش چې يو انسان ترې 
، خو تراوسه خپلو دغو  او تعليم هيله لري  ړې د زده ک  ې س ی له کلونو راه  تعليم او زده کړو لېواله ځوانان شته چې 

 او ډېری دغه ځوانان چې له زده کړو پاتې دي، علت يې همدا د تابعيت د تذکرې نه  ديل ي رس   ي ته نه د  لو ی ه 
د تابعيت درلودلو حق نه دی ورکړل شوی چې دا پخپله د دوی پر حق غټ تېری دی او  درلودل دي او دوی ته  

 له همدې امله دغه قومي ډله له ښوونې روزنې ور ها خوا له ډېرو خدماتو او اسانتياوو څخه هم محرومه ده. 
دوي او ډېرو چې  د جوګي تنکيو ځوانانو او ماشومانو رسه په خربو کې ډېری نجونې او هلکان د تعلیم هيله څرګن 

ښوونځي ته تلل د تابعيت د تذکرې نه درلودلو له امله يې ښوونځي په نياميي کې پريښي او خپلو هيلو ته نه دي  
 رسيديل. 

د برابرولو   اوو ی اسانت  و ګړ ان ځ د  و ړ د زده ک  یې قوم ماشومانو ته  انو ګی د جو  ې چ  ي، ی وزارت وا  ې پوهن د د افغانستان 
  یې به  ې له مخ  ې چ  ې پیل کړې دي ان ې ګ رسو   ګړې ان ځ  یې  ې برخه ک  ې په د وينا يې دي او په  ي ړ ک  ل ی پ  څې ه 

 . ته واستول يش   و ځی وون ښ او    ص ی دغه ماشومان تشخ 
  انو ګی د جو   یې   ې له مخ   ې کوي، چ   ادونه ی   ې د کندوز د تازه رسو   ې برخه ک   ې وزارت مطبوعات دفرت په د   ې وهن پ   د 

د تر    ې ک   ار ښ په کندز  (: » ۱) .دي   شوي   ژندل ې ماشومان ورپ  ۱00  ړ و   طو ی د شا   ت ی ته د شمول   ي ځ وون ښ   وند ړ قوم ا 
  ر ې شم   ر ډې   ی د هغو   ې چ   ي ېږ اوس   ۍ کورن   ي ګ جو   62  ې ک   ار ښ اوسمهال په کندز    ، ې له مخ   ې رسو   ې رسه شو 

 «. دي   ې پات   ې برخ   ې ب   خه څ   ې او روزن   ې وون ښ ستونزو له امله له    زو ی ولن ټ ماشومان د اقتصادي فقر او  
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وزارت مرشتابه    ې د پوهن   ، دي   ړ و   طو ی د شا   دو ې ته د شامل   ي ځ وون ښ   ې چ   ې رسو   ژندلو ې ماشومانو د پ قوم    يانو ګ د جو 
 .ده   ې شو   ل ی پ   ې ک   تونو ی وال   ۳4په    واد ې له لوري د ه 

قوم    يانو ګ د جو   ې چ ې  چارواکو ته دنده سپارل شو   ې د پوهن   تونو ی د وال   ې، له مخ   یې وزارت د اعالم   ې پوهن   د 
 .برابرولو لپاره الس په کار يش   اوو ی اسانت   و ړ ماشومانو لپاره د زده ک 

افغانستان ته    خه څ   واد ې تاجکستان ه   له   ې اند ړ کاله و   ۱20قوم    يانو ګ د جو د معلوماتو له مخې  وزارت    ې پوهن د  
 ( 8) دي.   ې شت ې م   ۍ کورن   20000  ې افغانستان ک   ول ټ او په    ۍ کورن   ۳000  ې ک   ار ښ راغل او اوسمهال د کابل په  

  ې وک ی د سندونو پر نه ورکولو ن   ت ی ته د افغانستان د تابع   ی دو   ې، ل ډ   ې او له هغ   ستونزو   و ګڼ له    ې قوم مخک   دغه 
  دي   ه څ او    ې کوم   ې او ی اسانت   ې ز ی وون ښ   ي ګړ ان ځ   یې ته    انو ګی جو   ې چ   ، ړې ک   انه ښ نه ده رو دا  وزارت    ې پوهن خو    .ي ړ ک 

او له تعليمي خدماتو   او د تابعيت له تذکرې پرته جوګيان څنګه کوالی يش خپل ماشومان ښوونځيو ته وليږي 
 برخه من يش. 

 پایله 
په افغانستان کې وخت ناوخته د مېشتو اقلیت قومونو د حقونو د نقض ګڼ راپورونه خپارونه شوي دي. یادو ځینو  
راپورونو د برشي حقونو د مدافعو بنسټونو کلک غربګونونه هم راپارويل دي. د دغو اقلیت قومونو له ډلې یو یې  

ه قوم دی چې نږدې یوې نیمې پېړۍ راپه دې خوا د افغانستان په بېالبېلو والیتونو کې مېشت  هم د جوګي په نام 
دي، خو تر اوسه یې ان خپل لومړين حقونه هم نه دي ترالسه کړي. دوی ته تر دې مهاله تذکرې نه دي ورکړل  

 بې برخې دي.شوي، ماشومان یې په ښوونځیو کې د شاملېدو حق نه لري او له ګڼو نورو برشي حقونو  
جوګیان له نږدې یوې نیمې پېړۍ راهیسې په افغانستان کې مېشت اقلیت دی، خو الهم له خپلو لومړنیو حقونو  
بې برخې دي. دوی د هېواد په بېالبېلو برخو کې مېشت شوي دي، که څه هم د دوی د ټولیز شمېر په اړه تر  

زرو   20ه افغانستان کې د مېشتو جوګیانو شمېر تر اوسه دقیق معلومات نشته، خو د دوی د مرشانو په خربه، پ 
لري. هغوى له اذربايجان،    نه ګ استو   ې خوا په افغانستان ک   ې کلونو را په د   150له    ې وايي چ   يان ګ جو   کورنیو اوړي.  

او    ې دلته راغل دي، خو ال تر اوسه مدين حقونه نه لري. آن د افغان له لقب، تذکر   خه څ بخارا او نورو سيمو  
لري او نه   مکه ځ . هغوى نه ي ېږ جال اوس  ې ولن ټ افغان  له بريده  ره ډې تر  ان ي ګ دي. جو  ې برخ  ې ب  خه څ  ې ڼ ژندپا ې پ 

حال   ې په داس  ي، ېږ ک  ې پات  ې نارينه په کورونو ک  ه ګ . په عمومي تو روي ې ت  ې شتمني. خپل زيات ژوند په خيمو ک 
 . ي ځ و ته  ی او کل   ارونو ښ لپاره    تلو ښ د خريات غو   ښځې   ې چ   ې ک 

لري او نه شتمني. خپل زيات ژوند په خيمو    مکه ځ هغوى نه    ، ي ېږ جال اوس   ې ولن ټ افغان  له  بريده    ره ډې تر    ي ګ جو 
  تلو ښ د خريات غو  ښځې  ې چ  ې حال ک  ې په داس  ي، ېږ ک  ې پات  ې نارينه په کورونو ک  ه ګ . په عمومي تو روي ې ت  ې ک 

 .ي ځ او کلو ته    ارونو ښ لپاره  
هغوى  ځینې کسان خو ان پر دې باور دي چې  يان دي.  د منفي چلن قربان   ر څې د نورو زياتو بهرنيانو په    يان ګ جو 

، خو جوګیان بیا دغه ډول باورونه ردوي  يا نور بهرين مناسک لري   ډ و ګډ مسلامنان نه دي. هغوى    ې په حقيقت ک 
 او ټینګار کوي چې دوی مسلامنان دي. 
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 حلالره څه ده؟ 
اقلیتونو کور دی او هر یوه قوم او اقلیت تر خپلې  د افغانستان ترکیب ته په کتو، دا هېواد د بېالبېلو قومونو او  

وسې د دغه هېواد په ابادۍ کې ونډه لرلې ده، خو اړینه ده چې د ټولو نړیوالو او د افغانستان د داخل قوانینو  
په پام کې نیولو رسه، د هر اقلیت ټول انساين حقوق خوندي يش. جوګیان هم د دې ټولنې یوه برخه ده، دلته  

ړی، د دغه هېواد د نورو اتباعو په څېر  خپل هویت، زده کړو او ټولو اسايس او برشي قوانینو ته د  یې ژوند ک 
الرسيس حق لري. تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت په دې برخه کې کوټل ګامونه اوچت کړي، تر هر  

، په دولتي ادارو کې دې د کار  څه ژر دې ورته د تابعیت تذکرې ورکړل يش، د زده کړو زمینه دې ورته برابره يش 
کولو زمینه ورته برابره يش، په ټاکنو کې دې د ګډون حق ورکړل يش، دغه راز دې په مل شورا کې هم ورته یوه  
څوکۍ ځانګړې يش، ترڅو دوی په راتلونکي کې وکولی يش چې له یوه مشخص ادرس څخه خپلې ستونزې تر  

غانستان نور اتباعو ته هم اړینه چې دوی ته د یوه )جوګي( نه، بلکې  چارواکو ورسولی يش. په دویم قدم کې د اف 
د یوه افغان په سرتګه وګوري، له پیغور ورکولو، له دوی رسه له زورزیات ډډه وکړي، مرسته وررسه وکړي، حقونه  

ړۍ ډېره  یې نقض نه کړي او ټولو رواجونو او رسمونو ته یې درناوی وکړي. ځکه دوی هم افغانان دي، له یوې پې 
موده کېږي، چې په همدې هېواد کې ژوند کوي، همدلته پیدا شوي او د همدغه هېواد له ټولو نافذه قوانینو  

 رسه سم د افغانستان په ټولو ښو او بدو کې شیکه ونډه لري.  
ېواد په  جوګیانو ته هم اړینه ده چې د دې خاورې د نورو اتباعو په څېر له ټولو نافذه قوانینو پیروي وکړي، د ه 

ابادۍ کې دې خپله ونډه واخل او ټولې هغه ستونزې چې وررسه مخ کېږي، په اړه یې دې خپل غږ له قانوين 
الرو تر دولت او نورو اړوندو بسنټونو ورسوي. په ټوله کې جوګیان د دغه هېواد یو حقیقت دی، له لسیزو راهیسې  

افغانستان کې د ژوند کولو حق  رو افغانانو په څېر په  دلته مېشت دي، دوی تر هرڅه وړاندې افغانان دي او د نو 
 لري او د ژوندانه له ټولو امتیازونو باید برخمن يش.  

 
 رسچینې:

1 - https://pa.azadiradio.com/a/30213283.html 

2 - https://afghantribune.com/jogiano-qawm/ 

3 - www.eslahonline.net 

4 - https://iwpr.net/ps/global-voices 

5 - pamirnews.com 

6 - pajhwok.com 
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8 - www.moe.gov.af  
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 های اجتامعی در افغانستان برش و مسئله اقلیت حقوق 
 .   مصطفی شفیق   

 چکیده
اقلیت  اقلیت   های افغانستان دارای  این  تاریخی  دوره   ها در همه گوناگون مذهبی، قومی و زبانی است.  های 

اند. اصطالح  صورت مساوی بوده افغانستان به دنبال مطالبات حقوقی، سیاسی، اجتامعی و فرهنگی خود به 
نگی و  لحاظ حقوقی، سیاسی، فره های انسانی است که معموالً به اقلیت از نظر حقوقی شامل آن دسته از گروه 

ها، این موضوع املللی اقلیت ای قرار دارند. امروزه با توجه به اهمیت بین اقتصادی در موقعیت و شایط حاشیه 
مسئله عنوان  به  و  جهانی  دولت موضوعی  از  بسیاری  برای  می ای  جستار  این  است.  مطرح  توسعۀ  ها  کوشد 

برای تأمین حقوق برابر و عادالنه در   برش، حقوق  ها را در افغانستان با توجه به مسئله های حقوق اقلیت ظرفیت 
حقوق  جهانی  بین اعالمیه  میثاق  مدنی برش،  حقوق  بین ـ املللی  میثاق  و  اقتصادی،  املللی سیاسی  حقوق 

تحلیل و ارزیابی کند. پرسش اصلی این است که تحقق حقوق   اجتامعی و فرهنگی با تأکید بر قانون اساسی 
های حقوقی، فرهنگی و ارزشی  اجتامعی و سیاسی و دیگرگونی ـ ا توجه به تحوالت تاریخی های اجتامعی ب اقلیت 

برش و با انسانی، آزادی و برابری کلیه حقوق اساسی اتباع افغانستان معطوف به حقوق از جمله کرامت ذاتی  
شود که  بررسی می   پذیر است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه عنایت به قانون اساسی چقدر عملی و امکان 

اقلیت حقوق  بین برش و مسئله حقوق  افغانستان و اسناد  املللی سنخیت و  های اجتامعی در قانون اساسی 
شمول، برخورداری از  های انسانی و جهان عام و فراگیر، تعلیم و تربیت ارزش  دارند. صیانت از حقوق   همخوانی 

های اجتامعی را با  تواند بسرتهای تحقق حقوق اقلیت های مهمی است که می جایگاه حقوقی و قانونی ظرفیت 
که برای تأمین حقوق    کرد آوری بایست یاد برش و قانون اساسی افغانستان فراهم کند. می فرایند تکاملی حقوق 

که برخورد    کرد   های اجتامعی در افغانستان، مانع حقوقی و قانونی وجود ندارد، اما متأسفانه باید اعرتاف اقلیت 
برابر اجرایی ها و حکومت لت دو  اقلیت ها، در  های اجتامعی همیشه انحصاری، قومی،  کردن و تحقق حقوق 

بوده  نژادی  و  اقلیت مذهبی  بنابراین، حقوق  بر  اند.  نه  کودکان،  و  زنان  و حقوق  زبانی  های مذهبی، قومی، 
حقوق اساسی اتباع که در قانون    اند و نه بر اساس قانون اساسی کشور؛ زیرا برشی بوده معیارهای انسانی حقوق 

اند و نسبت به  کننده است، مورد توجه قرار نگرفته ترین سند ملی کلیه اتباع افغانستان منعکس اساسی و مهم 
 های اجتامعی و سیاسی همراه بوده است. دستیابی حقوق برابر و مساویانه همیشه با تبعیض و نابرابری 

 کلیدواژگان 
املللی حقوق  املللی، قانون اساسی، میثاق بین ها در اسناد بین عی، حقوق اقلیت های اجتام برش، اقلیت حقوق 

 برش، تبعیض و کرامت انسانی. مدنی و سیاسی، اعالمیه جهانی حقوق 
 

 

    صلح استاد دانشگاه و پژوهشگر   (mustafa.shafiq1988@gmail.com ) 
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 مقدمه

را   برش تر غربیان، خاستگاه حقوق برش دو رویکرد عمده وجود دارد. بیش درباره خاستگاه و سیر تکاملی حقوق 
های  پندارند. در این رویکرد، فرهنگ های قرن بیستم در غرب می روم و یونان باستان و توسعه آن را از پدیده 

شوند. در برداشتی دیگر،  برش بیگانه تلقی می رغم داشنت مفاهیم اخالقی ارزشمند، با مفهوم حقوق غربی، به غیر 
برش صحیح  بودن حقوق گوناگون دارد. اگر پندار غربی   های ها و فرهنگ برش ریشه در ادیان، فلسفه مفهوم حقوق 

توان  برش غربی خواهد بود. در نگاه عام، می های جدی فراروی حقوق باشد، ادعای جهانی بودن، یکی از چالش 
برش برش را همزاد انسان دانست؛ هرچند از پیشنیان محکوم نظام طبقاتی، درک حقوق تفکر حامیت از حقوق 

ستیزی، امری فطری است. به  خواهی و ظلم توان انتظار داشت. اما روحیه عدالت آن را منی به مفهوم امروزی  
:  ۱۳۹2همین دلیل، تفکر حامیت از حقوق انسان و اقدامات برشدوستانه، همواره وجود داشته است. )سلیمی، 

وکارهایی طراحی  دهد که برای حامیت از حقوق اعضای جامعه، ساز مطالعه تاریخ جوامع انسانی نشان می   ( 28
ها  اند. انسان های حکومتی بر بنیان حامیت و وفاداری متقابل دولت و مردم مبتنی طور کلی نظام شده است. به 

آمیز، ناگزیر ساختارهای حکومتی را ایجاد  های خصومت با آگاهی از رضورت حفظ و دفاع از خود در محیط 
امیت کنند. این موضوع یکی از ایستارهای پیوسته فلسفه  شدن حاکمیت، از حقوق افراد حدار کردند تا با عهده 

قوم  مطالعات  است.  می دولت  نشان  آن شناختی  از  سامان دهد  قابلیت  برشیت  که  واحدهای  جا  به  بخشی 
های سیاسی متفاوتی  ها، بسط و گسرتش داده، نظام جمعی بزرگ را با تقسیم وظایف در میان اعضای آن دسته 

یابد. دولتی  برش با پدیداری دولت مدرن ارتباط می به این ترین ترتیب، چالش حقوق   را نیز ایجاد کرده است. 
تأمین حقوق  به  موظف  به که  است،  بزرگ برش  ناقض حقوق مثابه  نهاد  نشان  برش عمل می ترین  تجربه  کند. 

کنند.  ی یافته حقوق شهروندان خود را نقض م صورت سازمان دهد که حکومت و نهادها و اشخاص سیاسی، به می 
کارآمد تفکر حقوق  برای  که  شده، چالش برش  علیه هامن قدرت مطرح  و حامیت  دولت  برانگیز  سازی قدرت 

،  ۱6۹0( در اثر معروفش دو رساله حکومت در سال  ۱704  - ۱6۳2جان الک )   ( ۳۳:  ۱۳۹2کند. )سلیمی، می 
 انه ادعا کرد: اند، قاطع شان آزاد، برابر و مستقل بر ماهیت ها بنا با این فرض که انسان 

کند، محروم  برداری می عنوان یک موهبت طبیعی از آن بهره انسان قادر است خود را از همه حقوق طبیعی که به 
کس از قدرت  تواند به دیگری قدرت و اختیاری بیشرت از آنچه خود دارد، واگذار کند و هیچ کس منی سازد. هیچ 

ابودی حیات خود یا حیات و اموال دیگری برخوردار نیست.  منظور ن مطلق نسبت به خود یا نسبت به دیگری به 
های  الهوسانه دیگری قرار دهد. منظور این است که هرکسی آزادی تواند خود را در اختیار قدرت بو انسان منی 

کند؛ یعنی تأثیر اجتامعی ابعاد یک نهاد سیاسی،  طبیعی خود را حتی در برابر دستگاه حکومتی، حفظ می 
های  شط نیست. از این رو، برای اینکه فرد بتواند از حقوق بنیادی برای مخالفت با در خواست و قید تسلیم بی 

( نخستین قانون اساسی  ۱776ژوئن  ۱2مرشوع دولت استفاده کند، باز است. در اعالمیه حقوق ویرجینیا ) نا 
ل این سند چنین آمده است:  های جان الک، تقریباً انعکاس دقیقی یافت. در بخش او در آمریکای شاملی، ایده 

اند و از برخی حقوق ذاتی برخوردارند؛ حقوقی که وقتی در  شان کاماًل آزاد و مستقل ها بنابر طبیعت همه انسان 
ها را نادیده  ها را با هیچ پیامنی سلب کرد یا نتایج آن توان آن آیند، منی می یک وضعیت اجتامعی به اجرا در 

برداری از اموال و کسب لذایذ و امنیت.  یابی و بهره ات، آزادی یا ابزارهای دست نگاشت؛ یعنی برخورداری از حی 
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از زمان پذیرش این منت مهم، بیش از دو قرن این فلسفه ترجیح داده شده است؛ متنی که در چهارم جوالی  
کنیم که  ی می ، در اعالمیه استقالل آمریکا نیز به شح زیر انعکاس یافت: ما این واقعیات را بدیهی تلق ۱776

ناشدنی از جمله حیات،  سلب ها از سوی آفریدگار برخی حقوق  اند، و اینکه به آن ها برابر آفریده شده همه انسان 
آگوست    26اعالمیه حقوق مردم و شهروند فرانسه )   2جوی خوشبختی اعطا شده است. ماده  و آزادی و جست 

یه اجتامعات سیاسی حفظ حقوق طبیعی، الیزال و  تأکید کرد: هدف کل ( نیز بر حقوق طبیعی انسان  ۱78۹
  ( ۳6: ۱۳۹2اند از: آزادی، مالکیت، امنیت، مقاومت در برابر ستم. )سلیمی، ناپذیر برش است که عبارت متلک 

زمین، قدرت و حاکمیت زاده توافق جمعی است. افراد انسانی یا به مغرب   ۱8و  ۱7مطابق دیدگاه حکیامن قرن  
اینکه شارت ذ  به این دلیل  که »هابز« می اتی دارند، آن چنان دلیل  نیک گوید یا  نظم و    رسشت که  و طالب 

شان، بخشی از قدرت خویش  نوشته و مکنون در ضمیر گونه که »روسو« باور دارد، طی یک قرارداد نا اند، آن امنیت 
کیان جامعه و امکان ارائه    ها توازن برقراری و امنیت، دفاع از سپارند که در اثر تجمع قدرت را به نهادی می 

که در رأس هرم قدرت اجتامعی قرار دارد، هامن دولت است که   خدمات عمومی را داشته باشد. این نهاد برتر 
برش، حقوق مدنی و است. بنابراین، رعایت اصل حقوق پیدایش آن، معلول اراده جمعی و خواست همگانی  

هم  و  فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی،  حقوق  اقلیت سیاسی،  حقوق  جهانی  چنین  منشور  همین  پرتو  در  ها 
برش و  کند و مرحلۀ اجرای حقوق برش و میثاقین و در چارچوب قانون اساسی کشورها تجلی پیدا می حقوق 

اقلیت  حقوق  می تضمین  تحقق  دولت  نام  به  نهاد  در  قرارداد  ها  یا  همگانی  رضایت  آزادی،  آن  در  که  یابند 
شمولی  شدن و جهان گرایی با شایط جهانی گرایی و کرثت دی، برابری، قانون اجتامعی،  حاکمیت مردم، آزا 

ها و رفع تبعیض و  ها نسبت به تضمین و حفاظت و صیانت از حقوق شهروندی اقلیت برش و تعهد دولت حقوق 
می نا  را  اجتامعی  مؤلفه تحقق توان  برابری  و  اصول  از  دیگر  یکی  برابری  جهت،  این  از  دانست.    های پذیر 

رود، مطابق دید معلم اول، نخستین نوع دموکراسی آن است که از همه انواع به اصل  دموکراسی به شامر می 
ها را در برگرفته و از دید ایشان، این معنا زمانی به  ها و زمینه برابری نزدیک باشد. گسرته این برابری، متام عرصه 

ترین  ت شکت داشته باشند. براین اساس، روشن طور کامل در کار حکوم پذیرد که همگان به کامل صورت می 
مندی عموم افراد جامعه از حقوق و مزایای حقوقی یکسان  عرصه برابرای، تساوی همگان در برابر قانون و بهره 

ویژه های عمومی، به ترین عضو جامعه از حقوق و آزادی ترین تبعیض و محرومیت کوچک است. زیرا با وجود کم 
گیری در روند انتخابات و ایجاد خدشه در حقوق شهروندی، مرشوعیت حکومت سهم حق مشارکت سیاسی و 

می  سؤال  هر زیر  بنابراین،  بیش رود.  استحکام  حقوقی  تساوی  که  زیرساخت اندازه  باشد،  داشته  های  تری 
که  ن تری برخوردار خواهد بود. چنا نتیجه مرشوعیت حکومت از استحکام، ثبات و اقتدار افزون دموکراتیک و در 
نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و متام اتباع، اعم  رصاحت متام، هر قانون اساسی با 

منظور تثبیت ممنوعیت تبعیض  اند و افزون بر این، به از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 
نتیجه، برابری  گرداند تا در برای متام شهروندان مسجل می و تحکیم برابری میان شهروندان، حق انتخاب را  

آمده  دست های به در این زمینه این است که بر اساس واقعیت لحاظ حقوقی فراهم آید. اما نکته مهم  اقل به حل 
نظرداشت تفاوت وضع و نقش اجتامعی و موقف طبقاتی افراد، این حقیقت  شناختی و با در از مطالعات جامعه 

رویدادهای سیاسی،    پذیر نخواهد بود. زیرا ها امکان شود که برابری عموم و شهروندان در متام عرصه ی روشن م 
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های اقتصادی در تعیین مسیر حرکت سیاسی و  کند که قدرت ویژه در عرصه انتخابات، این نکته را هویدا می به 
طور  اقتصادی و عدم توازن در این عرصه به رو، نابرابری رساندن افراد نقش مهم و اساسی دارند. از این قدرت به 

ناخواسته و جربی، موجب نابرابری و متایزات سیاسی خواهد گشت و لذا در عمل، شاید تنها برابری قابل تصور  
برای عموم افراد، در عرصه حقوقی و تساوی افراد در مقابل قانون باشد؛ هرچند در اثر مداخله و اعامل نفوذ 

روند    ( 55:  ۱۳۹5ن عرصه نیز ممکن است برابری مخدوش شده زیر سؤال رود. )محمدی،  های فشار، در ای گروه 
ستم به رو  خود رشد  چاشنی  با  و   گرفت  شکل  جوامع  نسبی  آگاهی  پرتو  در  که  احساس  ستیزی  و  ارادیت 

برش  سازی در تاریخ  زیسنت تقویت شد، موجب پدیداری تحوالت گوناگون و رسنوشت بودن و با اراده خود انسان 
رود. جریان  خواهی و رهایی از ستم و استبداد به شامر می گیری جریان آزادی ها شکل ترین آن شد که مهم 

ها در گرفته و با هدف تغییر ماهیت قدرت  هایی را در پی داشت که میان مردم و حکومت خواهی، جنگ آزادی 
متی مرشوع و مردمی ادامه یافت.  سیاسی شخصی به قدرت ملی و تبدیل نظام حکومتی نامرشوع به نظام حکو 

گران غاصب و سپردن آن به مردم یا منایندگان  کردن قدرت سیاسی از دست سلطه ها که خارج هدف این جنگ 
جا خامته نیافت و به همین مقدار بسنده نکرد. بلکه  ها و استقرار حکومتی دموکراتیک بود، به همین برگزیده آن 

ولت و آزادی افراد را نیز مد نظر داشت. نظام حقوق اساسی در افغانستان افزون بر این، تعیین حدود قدرت د 
لحاظ نظری،  کم، به بودن جرم و جزا را پذیرفته و دست گرایی، اصل قانونی نیز با عطف توجه به قانون و قانون 
جه گرفت  توان نتی کند. بنابراین، می های قضایی و اعامل اداری معرفی می قانون را منبع نخست در رسیدگی 

گرایی در نظام حقوق اساسی افغانستان، مورد توجه قرار گرفت و اصل حاکمیت قانون در  که قانون و قانون 
افغانستان، جایگاه ارج  به همین اصل قانون ادبیات سیاسی  با عنایت  برش و  گرایی، حقوق داری یافته است، 

در سایۀ حاکمیت قانون و مطابق اصل    های اجتامعی قابل پیگیری و تحقق است؛ زیرا مسئلۀ حقوق اقلیت 
باشند و  قانون اساسی است که می  برخوردار  برابر  امتیازات اجتامعی  از حقوق و  افغانستان  اتباع  توان همه 

 گونه تبعیض را نباید پذیرفت. هیچ 

 برش شمولی حقوق تحلیل مبانی تاریخی، نظری و جهان 

برش از مسائل قدمت تاریخی دارد. در تاریخ اندیشه، حقوق برش به درازای تاریخ اندیشه انسانی  بررسی حقوق 
برش وجود دارد: اندیشه رواقیان در زمان باستان  تکامل بوده است. دو نقطه عطف مهم در تاریخ تکامل حقوق روبه 

برش عنوان یک روند تاریخی با تکامل جدی همراه بوده و حقوق و پاراداریم روشنگری در عرص مدرن. برهه دوم به 
برش در تأمین حقوق  عنوان یک گفتامن مسلط ارائه شده است. اگرچه حقوق موجود در درون همین عرص به 

توان  های آن را هم منی صورت مطلوب عمل کند، اما موفقیت صورت فراگیر هنوز هم نتوانسته است به ها به انسان 
به  گرفت.  می نادیده  سازمان وضوح  منشور  نص  و  روح  که  کرد  مشاهده  جهانی    توان  اعالمیه  متحد،  ملل 

املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی،  املللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین برش، میثاق بین حقوق 
برش  برش اروپایی، آمریکا و آفریقایی همگی از ارتباط دموکراسی، صلح، عدالت و حقوق کنوانسیون های حقوق 

صورت طبیعی و سیر منطقی و عقالنی تحلیل و تفسیر  این، به بنابر   ( ۱4:  ۱۳۹۹کنند. )خلوصی،  حکایت می 
تر اندیشه و خاستگاه اخالقی یا  برش، بیش از اینکه منشأ و خاستگاه حقوقی داشته باشد، بیش اندیشه حقوق 

بخش در  عنوان یک اندیشه انسانی و نجات برش به هامن فلسفۀ اخالق را به خود اختصاص داده است. حقوق 
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منود پیدا کرد و نهایتاً  تر در قالب حقوق طبیعی اند و بیش رشی، مرهون و مدیون فیلسوفان بوده حیات جوامع ب 
ناپذیر در فرایند  های فلسفی مورد توجه قرار گرفت و فیلسوفان نقش برجسته و انکار تحت تأثیر مستقیم اندیشه 

واجه بوده است. در آغاز مدرنیته،  برش با یک تکامل تاریخی م برش داشته است. حقوق گیری حقوق تکوین و شکل 
ملت افزون بر بعد سیاسی  ـ های مسیحیت را گرفت و نظام دولت ناسیونالیسم فرهنگی و حقوقی جای خود آموزه 

آموزه  بر  آملانی  فیلسوف  هگل،  شد.  نیز  فرهنگی  جذبه  دارای  حقوقی،  چنین  و  و  بود  معرتض  کانت  های 
لب دولت ملی سقف اندیشه برشی است. او برگسرتش آزادی در  پنداشت که مدیریت جامعه انسانی در قا می 

دولت  می درون  تأکید  ملی  دولت های  درون  در  آزادی  گسرتش  و  و  کرد  تاریخ  پیرشفت  مسیر  را  ملی  های 
برش و شهروند فرانسه که پس از انقالب فرانسه تدوین شد،  بار اعالمیه حقوق کرد. نخستین گریزناپذیر تلقی می 

ترین مانع  ها دولت ملی مهم شهروند را برای ملت فرانسه در نظر گرفته بود. مبتنی بر این آموزه برش و  حقوق 
تأکید می شد. عقالنیت خود برش قلمداد می فراروی جهان شدن حقوق  بر تجارب تاریخی  کرد  آیین برش که 

وق و سیاست نیز وضعیتی  گرایی موضع انتقادی گرفت و با پیرشفت فرهنگی حق روز بر ابعاد فرهنگی ملی روزبه 
عنوان دو  بهرت پیدا کرد. سقف اندیشه انسانی از هوشیاری جهانی برخوردار شد و وقوع دو جنگ جهانی به 

آگاهی  برش مبتنی بر همین خود آگاهی را افزایش داد. تصویب اعالمیه جهانی حقوق فاجعه برشی، این خود 
نت این فرهنگ جهانی و برشی را گسرتش داده بودند.  نامی چون کا انسانی بود که پیش از آن متفکران به 

برش و ارتباط آن با صلح مربوط به فیلسوف بزرگ اخالق، یعنی کانت های فلسفی حقوق ترین بررسی برجسته 
برش رابطه ایجاد کرد و به تعبیر امروزی یک نظم گفتامنی  است. کانت میان آزادی، دموکراسی، صلح و حقوق 

کننده دموکراسی  دیگراند. آزادی، تأمین رد. او معتقد بود که این چهار مقوله باهم مکمل هم ها برقرار ک میان آن 
برش احرتام قائل است. جنگ  های دموکراتیک به تبعیت از خواست شهروندان به صلح و حقوق است و نظام 

دولت  غیر خصیصه  این دولت های  در  و  است  و حقوق دموکراتیک  آزادی  اهتامم ها  مورد  گیرد.  قرار منی   برش 
گونه  جنگند، چون دموکراسی، نخست رسریزشده فرهنگی سیاسی خردگراست و در این ها باهم منی دموکراسی 
ها  ها و اسرتاتژی گذاری های دموکراتیک سیاست رو که در نظام ها، منازعه منفور است. دوم از این از فرهنگ 

است. خشونت  شهروند  اراده  به  عام معطوف  میان  در  مواجه منی طلبی  اقبال  با  مردم  این خواسته  ه  و  شود 
:  ۱۳۹۹گیرد. )خلوصی،  گذاری الزاماً مورد توجه نخبگان سیاسی قرار می عنوان بنیان سیاست شهروندان به 

ها از اختیارات خود  نیز ممکن است دولت   تجربه جنگ جهانی اول نشان داد که در عرص متدن و عقالنیت   ( ۱5
املللی برداشته شد.  برش در سطح بین منظور حامیت از حقوق ها به براین، نخستین گام استفاده کنند. بنا سوء 

املللی ایجاد شد  دار مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین املللی عهده عنوان نخستین سازمان بین جامعه ملل به 
شود. تحول جدید  ترین تهدید علیه حیات و متامیت جسامنی و روانی انسان پرهیز  عنوان بزرگ تا از جنگ به 

تالش    ۱۹۱۹ها بود. اگرچه در کنفرانس صلح پاریس دیگر در این دوران، ایجاد نظامی برای حامیت از اقلیت 
سامان  دوباره  اروپا  نقشه  مردم،  رسنوشت  اصل  پایه  بر  تا  از شد  با  شود.  امپراتوری  هم دهی  پاشیدگی 

بایست به واسطه پیامن صلح »ورسای« به  ملان می مجارستان و نیز تجزیه گسرتده رسزمینی که دولت آ ـ اتریش 
های  داد، کشورهای جدیدی ایجاد شدند که به هیچ روی از نظر نژادی همگون نبودند. دولت آن رضایت می 

بایست خود را با فرهنگ و زبان  ها می کردند که اقلیت هایی با یک ملیت غالب تلقی می ملت ـ جدید خود را دولت 
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ها، این احساس وجود داشت  رغم انعقاد قراردادهایی در حامیت از حقوق اقلیت ردند. به ک ها هامهنگ می آن 
  ( ۳۹: ۱۳۹2که گروه اکرثیت در جهت تضمین و ارتقای حقوق خود، نیازی به کمک خارجی ندارد. )سلیمی، 

د حقوق  امللل هم مانن ها و رعایت حقوق آنان در حقوق بین از این جهت اصل منع تبعیض نسبت به اقلیت 
پذیر است. قبل  گرفنت ضامنت اجرایی برای تخلفات متعاهدان و تفسیر نکات مبهم امکان نظر داخلی، تنها با در 

صورت موردی و خاص مطرح بود و  ها و برابری آنان با اکرثیت به از جنگ جهانی اول، حامیت از حقوق اقلیت 
گرفت. در این تعارضات مذهبی یا قومی صورت می   جانبه در واکنش به معمواًل این امر به دنبال معاهدات دو 

شد.  معاهدات آزادی انجام مناسک مذهبی و در برخی موارد خاص و نادر، آزادی بیان به رسمیت شناخته می 
دادند در زندگی خصوصی خود، بدون محدودیت زبان خویش را  ها اجازه می در موارد معدودی نیز به اقلیت 

املللی در جهت حامیت از انواع مختلف  بین   ا قوانین و اسناد مختلفی در عرصه استفاده کنند. در این راست 
شوند. اما از لحاظ تاریخی حامیت ها را شامل می ها وضع شدند که این اسناد در اغلب موارد متام اقلیت اقلیت 

اقلیت  عرصه از  در  بین ها  اقلیت ای  مورد  در  ابتدا  شد. املللی  مطرح  مذهبی    های 
 ( 75 : ۱۳۹۳ فر، سپهری  و  )پروین 

   برش و میثاقین ها در اسناد حقوق جایگاه حقوق حقوق اقلیت 
های انسانی است که معمواًل از جهت حقوقی،  دسته از گروه طورکلی، اصطالح اقلیت از نظر حقوقی شامل آن به 

املللی  اهمیت بین ای قرار دارند. امروزه با توجه به  سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در موقعیت و شایط حاشیه 
ها مطرح است. افغانستان  ای برای بسیاری از دولت عنوان یک موضوع جهانی و مسئله ها، این موضوع به اقلیت 

های تاریخی افغانستان به  ها در همه دوره های گوناگونی مذهبی، قومی و زبانی است. این اقلیت دارای اقلیت 
اند. بنابراین، اندیشمندان علوم انسانی از جمله  گی خود بوده دنبال مطالبات حقوقی، سیاسی، اجتامعی و فرهن 

کنند تا  منظور ایجاد سازمان حقوقی، سیاسی، اجتامعی و فرهنگی در درون کشور، تالش می دانان، به حقوق 
های های اقلیت و شناخت رفتار، عالئق و ارتباط با هسته اصلی و دیگر اقلیت به مطالعه و بررسی مطالبات گروه 

توانند تصویرگر تعادل میان نیروهای قومی و  ون کشوری بپردازند. در این عرصه، موازین و مفاد حقوقی می در 
چنین وضع  املللی از سوی دیگر باشند؛ هم سو و احتاماًل مسایل داخلی با مسایل بین اقلیتی و دولت از یک 

اقلیت  تلقی    تواند هم محرکه تنش و هم فرونشاننده ها می حقوقی  نظر  آن  از  اقلیت که غالباً  شود. اصطالح 
های زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است، در برگیرنده آن دسته از  یژگی هایی چون و حقوقی با ویژگی 

انسانی است که در شایطی حاشیه گروه  از فرودستی کمیتی و در عین حال  های  ناشی  ای و در موقعیتی 
برند. به بیان دیگر، اقلیت به قسمتی از افراد یک جامعه  رس می اجتامعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به  

اقلیت یعنی  اطالق می  نیست.  افراد دیگر جامعه همسان  با  آنان  نوع زندگی و فرهنگ  شود که دین، زبان، 
»گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ  

برخی شط تحقق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک    ترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.« عداد کم ت 
بودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طوالنی اقامت در  دار بستگی و تعاون و ریشه دولت را روحیه هم 

در اینکه تعریف اقلیت چیست    ( 5۱:  ۱۳۹2اند. )زارعی و دیگران،  کشور و داشنت مثالً صد سال قدمت، دانسته 
واقع، ارائه یک تعریف  انگیز را در پی داشته است. در بر تواند باشد، همواره یکی از مباحث مهم و چالش یا چه می 
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به  مانع  و  بحث جامع  در  امروزه  ولی  است،  دشوار  اقلیت  برای  منطقی  متحد  لحاظ  ملل  سازمان  های 
می مشخصه  ذکر  اقلیت  برای  مشخصه ش هایی  آن  با  و  به ود  گروهی  می ها،  نامیده  اقلیت  این  عنوان  شوند. 
های داخل در حاکمیت  های قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با گروه ها عبارتند از: ویژگی مشخصه 

 ها را داشته باشد: عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه متفاوتند. در حقیقت، برای اینکه جمعیتی به 
تر از سایر اقشار جمعیت که حکومت  ها قاعدتاً باید از لحاظ تعداد کم ز لحاظ تعداد کم باشند: اقلیت ا  - ۱

 را در دست دارند، باشند. 
حاکمیت را در دست نداشته باشند: گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند.   - 2

اکمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق  های دیگر است و ح تر از گروه گروهی که از لحاظ تعداد کم 
 اقلیتی که باید مورد حامیت قرار گیرد دانسته نخواهد شد. 

اند که از لحاظ  هایی ها گروه تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند: اقلیت  - ۳
شود که اتباع یک کشور  می نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند و البته اقلیت به کسانی گفته  

شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت  شناخته می 
املللی  میثاق بین   27درباره ماده    ۱۹۹4برش در تفسیر جدید خود در سال  دارند. بنابراین، کمیته حقوق 

های گ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیت حقوق مدنی و سیاسی اعالم داشته که حق داشنت فرهن 
دهند  که کارگران مهاجر را تشکیل می هایی شده نیست، بلکه افراد متعلق به گروه شده و تثبیت شناخته 

می  شامل  به نیز  را  اقامت  محل  کشور  بودن  شهروند  خود  تفسیر  در  کمیته  پیش شود.  شط عنوان 
ت. به باور برخی متفکران، امروزه دیگر واژه اقلیت آن  برخورداری از حقوق اقلیت به حساب نیاورده اس 
تری یافته است. در این نگاه، مفهوم امروزی اقلیت،  معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسرتده 

رود که در یک هایی به کار می مفهومی شامرشی و عددی نیست، بلکه این اصطالح در مورد همه گروه 
علت وابستگی قومی، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد    کنند اما به جامعه زندگی می 

تعریفی که از آن پذیرفته شود، امروزه بسیار دارای  ها، با هر شوند. موضوع اقلیت آن جامعه متامیز می 
طور مستقیم و از نزدیک درگیرند و از سوی جامعه  ها با این مسئله به اهمیت است و بسیاری از حکومت 

های موجود در کشورشان، با مدارا  اند تا با اقلیت دلیل تحت فشار برش به هر های حقوق هانی و سازمان ج 
)بهشتی،   رفتارکنند.  بیشرتی  برابری  است    ( 72:  ۱۳80و  گروه حاکم ممکن  و  اقلیت  میان  ارتباط 

دانان معتقدند  طلبی تغییر کند. حقوق های مختلفی باشد و از سازگاری کامل تا مرحلۀ جدایی صورت به 
ها از جهات فرهنگی و شود و به آن اساس عدل و انصاف رفتار می هایی که با گروه اقلیت بر در حکومت 

شود. نکته اصلی در مناسبات  شود، عدام استقرار و ثبات سیاسی مشاهده منی زبانی اختیاراتی داده می 
آگاهی  و سطح ملی یا محلی، خود بین اقلیت و اکرثیت چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس کشوری  

موقعیت اقلیتی نسبت به اکرثیت پیرامونی است. اگر اقلیت از وزن سیاسی قابل توجه نسبت به اکرثیت  
خود  احساس  نوعی  دچار  باشد  می برخوردار  استقالل  و  جدایی  و اتکایی،  حقوقی  مطالبات  و  شود 

طالباتی نظیر خودمختاری، خودگردانی،  کند؛ م تری مطرح می سیاسی خود از اکرثیت را به شکل روشن 
اقلیت  درخواست  و  مشکالت  مسائل،  سیاسی.  استقالل  درنهایت،  و  برابر  شهروندی  و حقوق  ها 
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های کوچک  ملت ـ طلب افراطی، به فروپاشی دولت مرکزی و ایجاد دولت های جدایی خصوص جنبش به 
های  قومی، تنوع فرهنگی اقوام و اقلیت   ای و های منطقه شود. در بعضی از کشورها زبان، سنت منجر می 

 ( 2۱2:  ۱۳86تدریج در حال شناسایی و تأیید است. )شوتار،  مختلف، به 
 برش های اجتامعی در اسناد حقوق بررسی حقوق مدنی و سیاسی اقلیت 

سو، منجر به  تواند از یک در کشورها و تعارض اکرثیت با اقلیت می   ها صورت کلی، پراکندگی اقوام و اقلیت به 
تبعیض و نا برابری در برخورداری از حقوق شود و از سوی دیگر، سبب شود هویت قومی و مذهبی اقلیت و 
حقوق ناشی از آن نادیده گرفته شود. قبل از تشکیل سازمان ملل و در زمان فعالیت جامعه ملل، پس از جنگ  

که  ها به وجود آمده بود؛ به این صورت که در معاهداتی املللی حامیت از اقلیت اول یک نظام حقوقی بین جهانی  
ها  هایی که در آن شد که: دولت هایی تعیین می ظایف و مسئولیت   شد و ها و جامعه ملل بسته می بین دولت 

ها بدهند.  از زبان و مذهب خود را به آن ها تبعیض روا ندارند و حق استفاده  هایی وجود دارد نسبت به آن اقلیت 
خصوص امروزه  ها، از جمله اموری است که به نشدن نسبت به آن ها و تبعیض قائل اما مسئله رعایت حقوق اقلیت 

ها و تأمین  برشی است. متهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت املللی حقوق سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین 
ام مختلف اندیشیده شده است و گاه نیز جهان مخصوصاً در این دهه اخیر، شاهد  آمیز اقو همزیستی مساملت 

های مختلف و یا اقدام گروه اکرثیت برای پاکسازی قومی  برخوردهای خصامنه و خشونت بار و ویرانگر گروه 
ی  نفره برا   ۳شد و یک کمیته  عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می اقلیت بوده است. جامعه ملل به 

ها تشکیل شده بود. پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان  بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیت 
ها را مورد توجه قرار دادند. اگرچه  صورت خاص، مسئله رعایت حقوق اقلیت ملل، اسناد مختلف به نحو عام و یا به 

ر ابتدا، نامی از اقلیت برده نشده، ولی  برش د و اعالمیه جهانی حقوق   ۱۹45در منشور سازمان ملل متحد سال  
های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس،  بر تساوی همه افراد برشی و برخورداری آنان از حقوق و آزادی 

املللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق  زبان یا مذهب ترصیح شده است. همین عنوان عام و کلی در میثاق بین 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم    ۱۹66تامعی و فرهنگی مصوب سال  املللی حقوق اقتصادی، اج بین 

توان اشاره کرد که در آن هم به رفع تبعیض از  آمده است. در همین راستا، به کنوانسیون حقوق کودک نیز می 
رغم فقدان تعریفی واحد و مورد قبول جامعه  امللل، به حیث اشاره شده است. مفهوم اقلیت در حقوق بین هر 

به  نی، دارای مصادیق قابل تشخیص و نسبتاً روشن است. تبعیض نسبت به گروه جها  های اقلیت نیز ظاهراً 
کردن گروه مورد نظر از برخی حقوق و تسهیالت است که اکرثیت به آن دسرتسی دارند. این حقوق  معنای محروم 

متایزات فرهنگی و عدم مشارکت    تر در قالب مستقیم و پنهان بیش شکل مستقیم و آشکار و یا غیر ممکن است به 
اقلیت  از  بین در امور عمومی،  از تشکیل جامعه ملل، در میان اسناد مهم  برای  ها سلب شود. پیش  املللی 

اقلیت بندی طبقه   ۱648بار در معاهدات صلح وستفالی در سال  اولین  از  ها در چارچوب مذهب صورت  ای 
شان مطابق با کلیسای رسمی نبود حق  هایی که فرقه نشین گرفت. این معاهدات به مسیحیان ساکن پرنس 

ها، طبق معاهده، حق  کرد. این اقلیت عام در ساعات مشخصی از روز اعطا می انجام مناسک مذهبی را در مأل 
به  می داشتند  که  هرزمان  خصوصی  ترتیب  طور  این  به  کنند.  اجرا  را  خودشان  مذهبی  مناسک  خواستند 

ها  های مذهبی و تأمین آزادی انجام عبادات آن خصوص حامیت از اقلیت ی در معاهدات صلح وستفالی مقررات 
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های مذهبی با توجه به مقررات فقه اسالمی از استقالل  تدوین کردند. در این زمان، در ماملک اسالمی، اقلیت 
، طالق،  چون ازدواج توانستند در اموری هم مسلامنان می کامل در حوزه احوال شخصیه برخوردار بودند و غیر 

وضعیت حقوقی  ۱878چنین، معاهده برلین در سال ارث، وصیت و غیره تابع مقررات مذهبی خود باشد. هم 
عنوان الگویی برای نظام حقوقی های مذهبی اعطاکرد که بعدها در چارچوب جامعه ملل به ای به برخی گروه ویژه 

توان از زمان  ها را در دوران معارص می ه اقلیت ها مورد استفاده قرار گرفت. شوع تحول در نگرش نسبت ب اقلیت 
املللی بنا به در خواست شورای جامعه ملل در مورد مدارس  صدور نظر مشورتی دیوان دامئی دادگسرتی بین 

ها  اعالم شد. در زمان جامعه ملل، معاهدات دوجانبه متعددی در ارتباط با اقلیت   ۱۹۳5اقلیت در آلبانی در سال  
های نژادی،  های مذهبی رصف به اقلیت ها از گروه ای آن منعقد شد. در این زمان، اقلیت بین جامعه و اعض 

آلبانی در قضیه  ۱۹۳5زبانی یا مذهبی تقسیم شدند. در سال   ، شورای جامعه ملل، در دعوای یونان علیه 
. دیوان در نظر  املللی تقاضای صدور رأی مشورتی کرد مدارس اقلیت در آلبانی، از دیوان دایمی دادگسرتی بین 

مشورتی خود، سه طبقه اقلیتی زبانی، مذهی و نژادی را مورد شناسایی قرار داد، ولی هرگز به تعریف و ارائه  
آمده از تبعیض  عمل ( تعاریف به ۳6:  ۱۳8۹باغی،  طرازکوهی و قره   ها نپرداخت. )شیفی بندی اقلیت معیار طبقه 

با دو اشکال    ـ میثاق حقوق مدنی و سیاسی   26از یک مورد در ماده  غیر  به املللی ـ های بین نیز در کنوانسیون 
ها مواجه است: اول اینکه این  ها در جهت ارائه تعریفی از تبعیض نسبت به اقلیت برداری از آن عمده در بهره 

ها  قلیت اند و دوم اینکه این معاهدات یا مواد مربوط به تعریف تبعیض، به ا تعاریف محدود به هامن معاهده شده 
ها نیز به کار برد. ماده فوق، دالیل  ها را در مورد اقلیت توان آن اختصاص ندارند و رصفاً با تفسیری موسع می 

عقیده دیگر،  تبعیض را دوازه مورد برشمرده که عبارتند از: نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، هر 
های  ها پرسش در رابطه با منع تبعیض نسبت به اقلیت   منشأملی، منشأاجتامعی، دارایی، تولد، هر وضعیت 

اقلیت شود. اول مهمی مطرح می  به  تبعیضی نسبت  آیا  نظر کمیته حقوق ،  از  نامرشوع است؟  برش، رصف  ها 
شود که دارای اثر، پیامد یا  شود، بلکه وقوع تبعیض هنگامی محرز می ادعای تبعیض دلیل تبعیض دانسته منی 

ها بر بعضی دیگر ارجحیت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا برخی م، آیا ممنوعیت برخی تبعیض هدفی عینی باشد. دو 
برد که منایانگر حساسیت  برش غالباً زبانی را به کار منی شوند؟ کمیته حقوق تر تلقی می ها از دیگران مهم تبعیض 

املللی،  ان دهد؛ ولی در مجامع بین تر نش به یکی از دالیل تبعیض بوده، آن را از سایر دالیل برجسته العاده  فوق 
تری را نسبت به خود  بودن، حساسیت بیش تر تفاسیر در مورد عنارصی چون ملیت، جنسیت، سن یا ضعیف 

ششم حقوق مدنی  و اند. ماده بیست کند و الیلی چون دیگر موارد تقریباً هرگز مورد تفسیر قرار نگرفته جلب می 
اند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت )حامیت( مساوی در مقابل ن برابر و سیاسی: متام افراد در مقابل قانو 

های( مؤثر  های )حامیت نوع تبعیض را مانع شود و برای متام افراد حفاظت اند. از این لحاظ قانون باید هر قانون 
یا دیگر   مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و  مرحله نوع تبعیض و در هر و مساوی را علیه هر 

هفتم: در  و عقاید، منشأ ملی یا اجتامعی، دارایی، تولد )نسب( و یا هر وضعیت دیگری تضمین کند. ماده بیست 
هایند را نباید از  های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیت کشورهایی که اقلیت 

مندی از فرهنگ و اظهار و انجام )فرایض( مذهبی و  ( بهره حق )تشکیل( اجتامعات با اعضای گروه خود و )نیز 
آمد  و طور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت . هرکس به ۱یا کاربرد زبان خودشان، محروم کرد. ماده دوازدهم:  
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. هرکس باید برای ترک هرکشوری که شامل کشور خود )نیز(  2آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته.  
ها( برای  . حقوق یاد شده باال نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر اینکه آن )محدودیت ۳ست، آزاد باشد.  ا 

های دیگران، رضوری بوده  حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سالمت و اخالق عمومی یا )رعایت( حقوق و آزادی 
کس نباید  . هیچ 4گار باشد.  یثاق ساز شده در این م و به وسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته 

بنابراین، قبل از ذکر دیگر اصول مربوط به حقوق   رسانه )بدون مجوز( محروم شود. از حق ورد به کشور خود، خود 
برش و مبنای  های عمومی، چند اصل اساسی را که درواقع از اصول بنیادین و اساسی حقوق اساسی و آزادی 

غاز فصل دوم قانون اساسی افغانستان نیز مطرح شده، این اصول بنیادی،  حقوق اساسی افراد است و در آ 
برش آمده است: »متام افراد برش، آزاد به دنیا  اول اعالمیه جهانی حقوق   عبارت است از هامن اصولی که در ماده 

به یکدیگر با    باشند و باید نسبت آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می می 
های عمومی  روح برادری رفتار کنند.« در این ماده، به چهار اصل عمده که در رأس متام حقوق اساسی و آزادی 

.  4. اصل برابری.  ۳. اصل آزادی.  2. اصل حیثیت یا کرامت انسانی.  ۱قرار دارد اشاره شده است که عبارتند از:  
 اصل برادری.  

 سانی اصل یکم: اصل حیثیت یا کرامت ان 
توان برای موجود انسانی  ترین اصلی است که بدون آن هیچ حقی را منی اعرتاف به کرامت و منزلت انسانی مهم 

عنوان انسان و قطع نظر  برش به مفهوم امروزی آن مبتنی بر این است که انسان به در نظر گرفت و اصوالً حقوق 
ست. یعنی ذات انسان، دارای منزلت است و برخوردار  های دیگر، دارای کرامت ذاتی ا از هرنوع تعلق و وابستگی 
قانون اساسی، بر هفت    6  شود. در ماده برش یاد می ها اصولی است که به نام حقوق از حقوقی که در رأس آن 

دهد و از آن جمله، اصل کرامت  افغانی را تشکیل می   اصل اساسی که پایه و اساس ساختار داخلی جامعه 
مرفه و مرتقی براساس عدالت اجتامعی، حفظ کرامت    ت: »دولت به ایجاد یک جامعه انسانی تأکید شده اس 

اقوام و قبایل و انکشاف    برش، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه انسانی، حامیت حقوق 
دی و کرامت  قانون اساسی آمده است: »آزا   24  دوم ماده   باشد.« در فقره مناطق کشور مکلف می   متوازن در همه 

،  4،  ۱باشد.« در موارد  انسان از تعرض مصون است. دولت به احرتام و حامیت آزادی و کرامت انسان مکلف می 
املللی حقوق مدنی و سیاسی و در مواد  میثاق بین  ۹و  8، 7، ۱برش و در مواد اعالمیه جهانی حقوق  ۹ و  6، 5
 امت انسانی تأکید شده است. برش، بر اصل کر اسالمی حقوق   اعالمیه   20و    ۱۱،  4،  ۱

 اصل دوم: حق آزادی 
حقوقی و فلسفی درواقع اساس آزادی سیاسی است. آزادی فلسفی به معنای این است که    اما آزادی از زاویه 

کردن برخواردار بوده و در  بودن و انتخاب انسان در خلقت و طبیعت خود آزاد آفریده شده و از خصوصیت مختار 
حیث  کراه وجود ندارد و چون انسان از نگاه فلسفی چنین است، از نظر حقوقی نیز آزادی به رسشت او اجبار و ا 

یک »حق« برای او مطرح است. بنابراین، در تعریف آزادی از نگاه حقوقی گفته شده است: »آزادی، عبارت از  
د را به کار اندازند،  های طبیعی و خدادای خو موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی حقی است که به 

کم دارای سه عنرص  مرشوط بر اینکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند.« آزادی با این معنا که ذکر شد، دست 
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است: نخست؛ دولت و حکومت حق ندارد این حق را از انسان سلب کند یا برای آن محدودیت ایجاد کند. دوم؛  
استفاده از این حق را فراهم کند. یعنی دولت، اگر حق مداخله    ه حکومت مکلفیت دارد که برای افراد، زمین 

کردن یا سلب  بهینه از این حق باشد، نه در جهت محدود   استفاده   کردن زمینه داشته باشد، باید در جهت فراهم 
د و  ـ فقط یک محدودیت دار قانون اساسی نیز ترصیح شده است   24که در ماده  چنان ـ این حق. سوم؛ این حق  

یم، این مکلفیت را هم  آزادی. به عبارت دیگر، اگر ما از حق آزادی برخوردار   باره آن عبارت است از حق دیگران در 
ای استفاده کنیم که آزادی دیگران  داریم که حق دیگران و حق جامعه را رعایت کنیم و اگر ما از آزادی به گونه 

نین موردی، آزادی ما را در چوکات قانون محدود کند. )دانش،  دولت مسئولیت دارد چ   و حقوق آنان آسیب ببیند، 
۱۳۹4  :5۳5 ) 

 اصل سوم: برابری 
سان باشند. زمینه اصلی و اساسی حقوق  متام افراد دارای حقوق و تکالیف یک   اصل برابری عبارت است از اینکه 

لحاظ بر قرار نشود،  کامل از هر   ها یافت. تا وقتی بین افراد مساوات های فردی باید در برابری انسان و آزادی 
ای عدالت اجتامعی، برادری و آزادی محقق شود. اختالفات اجتامعی به هرشکلی که  محال است که در جامعه 

برش قرار دارد،  اصولی را که زیر پوشش حقوق  کند و کلیه باشد، راه را برای ظلم و تجاوز و بیدادگری هموار می 
دانند. بنابراین،  ها را فرع می ل، برای تحقق دموکراسی، مساوات را اصل و آزادی دلی   کند. به همین ناممکن می 

. برابری افراد در ۳. برابری منزلت زن مرد؛  2. برابری بین اقوام و قبایل؛  ۱برابری بر عنارص زیر استوار است:  
برابری در مقابل محاکم؛    . 2. برابری در مقابل قانون؛  ۱های زیر است:  حقوق و تکالیف، این برابری شامل عرصه 

مالیات؛  ۳ پرداخت  در  برابری  ماده 4.  در  دولتی.  ادارات  در  استخدام  لحاظ  از  برابری  جهانی    7  .  اعالمیه 
برش آمده است: »همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حامیت قانون  حقوق 

ای حارض باشد و علیه هرگونه عملی که  تبعیضی که ناقض اعالمیه ر برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل ه 
املللی  میثاق بین   27  سان قانون برخوردار باشند.« در ماده برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حامیت یک 

گونه تبعیض  حقوق مدنی و سیاسی آمده است: »کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ 
اشخاص،    امیت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ، قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه استحقاق ح 

سیاسی    حامیت مؤثر و متساوی، علیه هرنوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده 
قانون    22  ضمین بکند.« در ماده وضعیت دیگر ت و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتامعی، مکنت، نسب یا هر 

اساسی آمده است: »هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان، ممنوع است. اتباع افغانستان، اعم از زن و  
 ( 5۳8:  ۱۳۹4باشند.« )دانش،  مرد، در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می 

 های اجتامعی در اسناد داخلی بررسی حقوق اقلیت 

افغانستان، که نخستین قانون    مطابق  نظامنامۀ اساسی دولت عّلیه  افغانستان یا  ماده هشتم قانون اساسی 
تن منعقد   872ای که در سمت مرشقی با اشرتاک جرگه در لویه  ۱۳0۱حوت  ۱0اساسی افغانستان به تاریخ 

گونه بیان  انستان را این ماده به تصویب رسید. حقوق اساسی اتباع یا حقوق عمومیۀ تبعۀ افغ  7۳شده بود، در 
افغانستان می کرده  افرادی که در مملکت  بال اند: همۀ  افغانستان گفته  باشند،  تبعۀ  تفریق دینی و مذهبی، 
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شود. مادۀ نهم: کافۀ  شوند. صفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامۀ مخصوصه، استحصال و یا اضاعه کرده می می 
نظامات سیاسی دولت علّیه خود، پابند و مقید بوده، آزادی حقوق    تبعۀ افغانستان در امور دینی و مذهبی و 

شخصی خود را مالک هستند. مادۀ دهم نظامنامه: حریت شخصیه از هرگونه تعرض و مداخلت مصون است.  
شود. در افغانستان اصول  کس بدون امرشعی و نظامات مقننه، تحت توقیف گرفته و مجازات کرده منی هیچ 

تواند. در مادۀ  طور اسارت استخدام کرده منی کس، دیگری را به وف است. از زن و مرد، هیچ اسارت بالکل موق
این  به آموزش  نظامنامه در رابطه  آزاد است. مطابق نصاب معارف  گونه آمده چهاردهم  بالکل  امر تدریس  اند: 

باشند؛ اما  ون و مجاز می طور عمومی و خصوصی برای تدریسات و مأذ فرد تبعۀ افغانستان عموماً به عمومیه، هر 
شوند، به داخل مملکت افغانستان به افتتاح  اشخاص اجنبی به استثنای نفرهایی که برای تعلیم و استخدام می 

باشند.  و اداره مکاتب، مجاز نیستند. مادۀ پانزدهم: عموم مکاتب افغانستان در زیر نظارت و تفتیش حکومت می 
ای تربیه علمیه و ملیه همه اتباع افغانستان بر سیاق انتظام و اتحاد  حکومت به همۀ اسباب و تدابیری که بر 

گیرد؛ اما اصول تعلیمیه که به امور اعتقادیه و مذهبیه اهل ذمه و افراد مستأمنه تعلق  باشند، نظر دقت می می 
ۀ افغانستان به  اند: کافۀ تبع گونه بیان داشته شود. در مادۀ شانزدهم همین نظامنامه این دارد، اخالل کرده منی 

چهارم نظامنامۀ  و حضور شیعت غرا و نظامات دولت، در حقوق و وظایف مملکت حق مساوات دارند. مادۀ بیست 
اند: شکنجه و دیگر انواع زجر متاماً موقوف است و خارج احکام شعی شیف و نظامات  امانی بیان داشته   دورۀ 

  ۱۳4۳شود. در قانون اساسی سال  کس مجازات داده منی چ دولت که موافق احکام شعی تنظیم یافته، برای هی 
پنجم نسبت به حقوق اساسی کلیۀ اتباع افغانستان  و فصل سوم؛ حقوق و وظایف اساسی مردم و در مادۀ بیست 

اند: متام مردم افغانستان بدون تبعیض و امتیاز، در برابر قانون، حقوق و وظایف مساوی  گونه بیان داشته این 
ششم: آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه، که توسط  و ۀ بیست دارند. ماد 

پذیرد. دولت  گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است و انفکاک منی قانون تنظیم می 
آزادی و کرامت انسان مکلف می  به باشد. هیچ عملی جرم شمرده منی به احرتام و حامیت  موجب  شود مگر 

توان مجازات منود، مگر طبق حکم محکمۀ با  کس را منی قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ 
توان مجازات منود، مگر مطابق  کس را منی صالحیت که از محاکمه علنی و حضوری صادر گردیده باشید. هیچ 

کس را توان تعقیب یا گرفتار منود، مگر بر  گردیده باشد. هیچ   به احکام قانونی که از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ 
توان توقیف منود، مگر بر طبق حکم محکمۀ با صالحیت و مطابق به احکام  کس را منی طبق احکام قانون. هیچ 

گناه  قانون. برائت ذمۀ حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه محکم علیه قرار نگیرد بی 
شود. جرم یک امر شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص  می شناخته  

تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص  کس منی کند. تعذیب انسان جواز ندارد. هیچ دیگری رسایت منی 
اقدام کند یا امر    دیگر، اگرچه آن شخص تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او 

دهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد. اظهاری که از متهم یا شخص دیگر به وسیله  
اکراه به دست آورده شود اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعرتافی که متهم به رضای کامل در حالت  

نس  او  به  قانوناً  که  جرمی  ارتکاب  به  عقل،  می صحت  صالحیت  با  محکمۀ  حضور  در  شده،  داده  مناید.  بت 
به او متوجه شده وکیل مدافع تعیین کند. مدیون هر  بودن یک  شخص حق دارد برای دفع اتهامی که قانوناً 
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تواند. طرز و وسایل تحصیل  شدن آزادی مدیون شده منی شخص در برابر شخص دیگر موجب سلب یا محدود 
ای از ساحۀ دولت خود سفر مناید و مسکن  نقطه افغان حق دارد در هر دد. هر گر دین توسط قانون تنظیم می 

اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هیچ افغان به تبعید در داخل افغانستان و خارج 
ها  ادی : تابعیت، حقوق، آز ۱۳66شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری افغانستان  از افغانستان محکوم منی 

اند:  گونه بیان داشته هفتم قانون اساسی جمهوری افغانستان این و های اساسی اتباع؛ در مادۀ سی و مکلفیت 
های اتباع خارجی و اشخاص بدون تابعیت مقیم افغانستان را طبق قانون  جمهوری افغانستان، حقوق و آزادی 

چنین در مادۀ  افغانستان را رعایت کنند. هم  اند قانون اساسی و قوانین جمهوری ها مکلف کند. آن تضمین می 
هشتم در مورد حقوق اتباع آمده است: اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد بدون نظر داشت تعلقات ملیت،  و سی 

نژاد، لسان، قبیله، دین، مذهب، عقیدۀ سیاسی، تحصیل، شغل، نسب، دارایی، موقف اجتامعی، محل سکونت  
برابر قانون  اقامت، در  امتیاز غیر های مساوی می دارای حقوق و مکلفیت   و  قانونی و یا باشند. تعیین هرنوع 

اند:  نهم همین قانون اساسی بیان داشته و های اتباع ممنوع است. مادۀ سی تبعیض، نسبت به حقوق و مکلفیت 
لم قانون  گردد. مادۀ چه کس بدون مجوز قانونی از این حق محروم منی زندگی حق طبیعی انسان است. هیچ 

است: در جمهوری   اساسی جمهوری افغانستان راجع به اجرای مناسک دینی و مذهبی مردم افغانستان گفته 
گردد. پیروان سایر ادیان در  افغانستان، آزادی اجرای مناسک دینی و مذهبی برای متام مسلامنان تضمین می 

مردمی،  منظور تبلیغات ضد ملی و ضد تواند به باشند. هیچ شخص منی شان آزادی می اجرای مراسم مذهبی 
یکم:  و استفاده کند. مادۀ چهل ایجاد دشمنی و ارتکاب سایر اعامل خالف منافع جمهوری افغانستان از دین سوء 

گردد،  آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و منافع عامه که توسط قانون تنظیم می 
کند. برائت ذمه،  انی از تعرض مصون بوده، دولت آن را احرتام و حامیت می حدودی ندارد. آزادی و کرامت انس 

شود. هیچ  گناه شناخته می حالت اصلی است. متهم تا زمانی که به حکم قطعی محکمه محکوم نشده، بی 
ر  توان متهم به ارتکاب جرم منود، مگ کس را منی توان جرم شمرد، مگر مطابق به احکام قانون. هیچ عملی را منی 

کس را  توان گرفتار و توقیف منود، مگر مطابق به احکام قانون. هیچ کس را منی مطابق به احکام قانون. هیچ 
توان مجازات منود، مگر به حکم محکمه، مطابق به احکام قانون و متناسب به جرمی که مرتکب شده است.  منی 

م حق دارد شخصاً و یا توسط وکیل  شود. مته جرم امر شخصی است و با ارتکاب آن شخص دیگر مجازات منی 
 مدافع از خود دفاع کند. 
 برش در قانون اساسی افغانستان تحلیل و جایگاه حقوق 

در   ۱۳0۱حوت  ۱0نخستین قانون اساسی افغانستان به نام »نظامنامۀ اساسی دولت عّلیه افغانستان« به تاریخ  
ماده به تصویب رسید؛ اما از تاریخ   7۳تن منعقد شده بود، در    872که در سمت مرشقی با اشرتاک    ای جرگه لویه 
الله خان در متام  جرگه دیگری که در پغامن برگزار شد و شخص امان در لویه   ۱۳0۳اسد    ۹رسطان تا    28

ماده   7۳دکی مجدداً در جلسات آن شکت داشت، منت مذکور دوباره مورد بحث قرار گرفته و با تعدیل موارد ان 
ایم؛ یکی نظامنامۀ الله خان درواقع دو قانون اساسی داشته رو، باید گفت که در دورۀ امان به تصویب رسید. از این 

که تعدیل نظامنامۀ    ۱۳0۳اساسی و دیگری نظامنامۀ اساسی  عنوان نخستین قانون  به   ۱۳0۱اساسی سال  
بار  رو بود که برای اولین فغانستان است. اهمیت این قانون از این قبلی و به یک معنا، دومین قانون اساسی ا 
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چنین جنبۀ مهم دیگرش این بود که حقوق گذاشت. هم نظام سلطنی مرشوطه و مبتنی بر قانون را بنیاد می 
،  های آزادی بیان، آزادی اجتامعات، آزادی مالکیت، برابری همۀ اتباع در برابر قانون اساسی اتباع را در زمینه 

ها را به رسمیت می شناخت. بنابراین، حقوق اساسی  منع بردگی )اسارت(، منع شکنجه و سایر حقوق و آزادی 
اصلی حقوق اساسی اتباع   چند ریشه ترین مباحث حقوقی معارص است. هر های عمومی، از مهم اتباع یا آزادی 

از حقوق اساسی اتباع یا شهروندان یاد  جا که  برش، باید جستجو کرد، اما در هر را در مفاهیم و اصول حقوق 
دسته حقوقی است که در قانون اساسی یک کشور برای شهروندان آن کشور در نظر گرفته  شود، منظور آن می 

ها از نگاه قانون تضمین شده است. حقوق اساسی شهروندان از نگاه قانون اساسی افغانستان  شده و رعایت آن 
آمده است: »اصل پیروی از احکام دین مقدس اسالم و نظام    ۱4۹اده  در آن حد مهم است که مطابق به م 

منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.  شود. تعدیل حقوق اساسی اتباع رصف به جمهوری اسالمی تعدیل منی 
مواد   مندرج  احکام  رعایت  با  عرص،  مقتضیات  و  تجارب  به  نظر  اساسی،  قانون  این  محتویات  دیگر  تعدیل 

جمهور یا اکرثیت اعضای شورای ششم این قانون اساسی، با پیشنهاد رئیس و صد و چهل و یک هفتم  و شصت 
های »کمیسیون مستقل  چهارم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت   دیگر در ماده   گیرد.« از سوی ملی صورت می 

برش به مفهوم  قوق برش از نگاه قوانین افغانستان چنین آمده است: »ح برش افغانستان« در تعریف حقوق حقوق 
ها، قراردادها،  ها، میثاق های اساسی اتباع که در قانون اساسی، اعالمیه این قانون، عبارت است از حقوق و آزادی 

بین پروتکل  به رعایت و تطبیق آن املللی حقوق ها و سایر اسناد  افغانستان  ها متعهد است، تسجیل  برش که 
  دارد، نیز از جمله ها، تأمینات و خدماتی که دولت ارائه می بیمه   گردیده باشد. دسرتسی مساوی و عادالنه به 

حقوق اساسی یا    برش و مسأله دانان بین حقوق گردد.« هرچند برخی از حقوق برشی افراد محسوب می حقوق 
ن  برش اشتباه کرد، زیرا ای های عمومی را نباید با حقوق گوید: »آزادی های عمومی، تفاوت قایل شده و می آزادی 

برش، یکی از مفاهیم حقوق دیگر یکی نیستند. حقوق ها نیز با یک دو مفهوم در یک افق قرار ندارند و محتوای آن 
سلسله حقوقی حیث هو، دارای یک طبیعی یا فطری است. طرفداران این نظریه، بر این باورند که انسان، من 

که طبیعت انسان انکار  نکر آن شود مگر آن تواند م کس منی است که این حقوق وابسته به طبیعت اوست و هیچ 
برش خارج از قلمرو حقوق موضوعه و  موجب این نظریه، مفهوم حقوق شود، به گونه که مالحظه می مناید. هامن 

های عمومی در قلمرو حقوق موضوعه بوده و در حقیقت ریشه در  گیرد، در صورتی که آزادی برتر از آن قرارمی 
اثر شناسایی و اعالم رسمی آن از طرف دولت، از قلمرو حقوق طبیعی خارج شده  بر برشی دارد که  هامن حقوق 

های عمومی در یک  حقوق اساسی و آزادی   ( 524  :۱۳۹4 و داخل حقوق موضوعه گردیده است.« )دانش، 
های فکر و اندیشه.  . آزادی 2های شخصی.  . آزادی ۱شود:  کلی، به سه بخش اصلی تقسیم می  بندی تقسیم 

ها یا حقوق اقتصادی و اجتامعی. این سه نوع آزادی که درواقع حقوق اساسی شهروندان را تشکیل  زادی آ  . ۳
برش حاوی مفاهیمی است که در یک فرایند تاریخی بسیار طوالنی،  آوری است که حقوق دهد، اما درخور یاد می 

طور جامع و کامل در یک  به ها  آن   های وسیعی است که همه تحول و تکامل یافته و امروز مشتمل بر بخش 
موضوع مخصوصاً در حقوق اساسی قابل بحث نیست. بنابراین، باید گفت این فرایند تاریخی در مجموع سه  

به سه نسل حقوق  برش معروف شده است: نسل اول؛ حقوق مدنی و  مرحله عمده را پشت رس گذاشته که 
طلبی در جامعه  وزهای نخست حرکت آزادی برش است که از ر ترین مفاهیم حقوق سیاسی: این نسل قدیمی 
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ها سه اصل  های اصالحی و ادیان آسامنی نیز این مفاهیم که در رأس آن برشی مطرح بوده و در همه حرکت 
و با    ۱8ها قرار داشته است. این مفاهیم در قرن  »آزادی، برابری و برادری« قرار دارد، رسلوحه اهداف و آرمان 

انقالب  آمریکا  پیروزی  اعالمیه های  همه  در  فرانسه،  شد.  و  درج  کشورها  این  اساسی  قوانین  در  های حقوق 
در  شاخه مخصوصاً  آزادی،  اصل  و  بارۀ  سیاسی  آزادی  بیان،  آزادی  اندیشه،  آزادی  عنوان  با  آن  اصلی  های 

های فردی و مدنی دیگر مورد تأکید قرار گرفت. نسل دوم؛ حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی: این  آزادی 
برش و با تأسیس سازمان ملل متحد و تصویب اعالمیه جهانی حقوق   20طور رسمی در قرن  برش به نسل از حقوق 

این اعالمیه، حقوق اقتصادی،    27تا    22مورد تصویب و تأکید قرار گرفت و در مواد    ۱۹48دسامرب    ۱0در  
زمینه  در  فرهنگی  و  اجتامعی  اجتامعی  تأمین  نیز جزء حقوق های مختلف کار، صحت، آموزش،  برشی  و... 

برش در این  ها به رسمیت شناخته شد. بنابراین، تفاوت عمده بین این دو نسل از مفاهیم و اصول حقوق انسان 
از آن حقوق  ها و حکومت است که در نسل اول، حقوقی مطرح است که دولت  افراد  برخورداری  نباید در  ها 

ومی است که از نقض و تجاوز بر این حقوق جلوگیری کند. اما  مداخله کنند و تنها صالحیت یا وظیفه قدرت عم 
در نسل دوم، حقوقی برای افراد مطرح است که در تأمین آن مخاطب اصلی دولت است؛ یعنی دولت و همه  
ارکان آن باید برای برخورداری افراد از این حقوق مداخله کند و تکالیفی را بر دوش گیرد. نسل سوم؛ حقوق  

برش، ابتکار اصلی از سازمان ملل متحد است. هرچند برخی از  طرح و ارائه این نسل از حقوق بستگی: در  هم 
دانند، اما باید گفت این نسل هنوز  تردید دارند و آن را قابل نقد می برش  دانان در مورد این نسل از حقوق حقوق 

مفاهیم این نیز ارتقا خواهد یافت. در  املللی،  امللل و جامعه بین ست و همزمان با رشد و ارتقای حقوق بین نوپا 
شود، اصول و مفاهیمی مانند: حق بر صلح، حق بر  بستگی همه برشیت یاد می این نسل که به نام حقوق هم 

محیط  بر  حق  بر توسعه،  حق  برشیت،  مشرتک  میراث  بر  مالکیت  حق  سامل،  استقالل،  زیست  از  خورداری 
ها در مجموعه  های فرهنگی و مانند آن ها و مشخصه وامع بر تفاوت حاکمیت دایم بر منابع طبیعی، حق افراد و ج 

در اعالمیه نهایی استکهلم    ۱۹72برش از سال  برش مورد توجه است. این دسته از اصول حقوق نسل سوم حقوق 
  20ها را در قوانین اساسی خود نیز منعکس ساختند مانند ماده  مورد تأکید قرار گرفت و برخی از کشورها آن 

یونان،    ۱۹75قانون اساسی    66اسپانیا، ماده    ۱۹78قانون اساسی    46و    45ون اساسی فدرال آملان، مواد  قان 
:  ۱۳84برزیل و... . )هاشمی،    ۱۹88و فصل چهارم قانون اساسی    225قانون اساسی هلند و ماده    ۱20ماده  

های اجرا و مهم است، ضامنت  های افراد بسیار برش یا حقوق اساسی و آزادی آنچه در مورد حقوق  ( ۱6۳-۱6۹
هایی خواهد بود که در عمل هیچ تغییر یا بهبودی در  صورت تنها توصیه تطبیق آن است؛ چه اینکه در غیر این 

 ها را در دو بخش مورد توجه قرار داد. توان این ضامنت زندگی افراد ایجاد نخواهد کرد. در مورد افغانستان می 
 برش سبت به رعایت حقوق املللی افغانستان ن تعهدات بین 

برش شده است: »دولت به ایجاد  قانون اساسی در ضمن اصول دیگر، دولت مکلف به حامیت از حقوق   6  در ماده 
جامعه  بر   یک  مرتقی  و  حفظ مرفه  اجتامعی،  عدالت  حقوق   اساس  حامیت  انسانی،  تحقق  کرامت  برش، 

مناطق کشور مکلف    قبایل و انکشاف متوازن در همه اقوام و    دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه 
بین   7  باشد.« در ماده می  های  الدول، میثاق قانون اساسی آمده است: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات 
کند.« بر اساس دو  برش را رعایت می جهانی حقوق   املللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعالمیه بین 
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.  2(. ۱۹45. منشور سازمان ملل متحد ) ۱املللی ذیل است: تان مکلف به رعایت اسناد بین فوق افغانس  ماده 
قانون اساسی    از اسنادی است که در مقدمه (. این دو سند  ۱۹48دسامرب    ۱0برش ) اعالمیه جهانی حقوق 

ها  رصاحت از آن به قانون اساسی افغانستان،    7چنین در ماده  عنوان یکی از اهداف اصلی در وضع قانون و هم به 
چنین در این ماده دولت مکلف به رعایت  ها کرده است. هم نام برده شده و دولت افغانستان را مکلف به رعایت آن 

ها، اسناد  ها ملحق شده است و روشن است که در رأس این میثاق هایی شده است که افغانستان به آن آن میثاق 
اساس الحاق  ها قباًل ملحق شده است. بنابراین، هم بر آن   ستان به همه برش قرار دارد که افغان املللی حقوق بین 

برش و  جهانی حقوق   اساس حکم قانون اساسی، دولت مکلف به حامیت و رعایت اعالمیه و تعهدات قبلی، هم بر 
  ۱۹66املللی حقوق مدنی و سیاسی: این میثاق در سال  . میثاق بین ۳های مربوط به آن است.  دیگر میثاق 

، تعداد  2007آپریل    ۱۹نافذ شد و تا    ۱۹76مارچ    2۳در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از  
گونه حق شط یا اعرتاض، الحاق  بدون هیچ   ۱۹8۳آپریل    24کشور به آن ملحق شده و افغانستان نیز در    ۱60

صادی، اجتامعی و فرهنگی: این میثاق  املللی حقوق اقت . میثاق بین 4خود را به این میثاق اعالم کرده است. 
کشور    ۱56، تعداد  2007آپریل    ۱۹نافذ شده و تا    ۱۹76جنوری    6به تصویب رسیده و در    ۱۹66  نیز در سال 

املللی رفع  . کنوانسیون بین 5، به آن ملحق شده است.  ۱۹8۳آپریل    24عضویت آن را پذیرفته و افغانستان در  
  ۱۹6۹جنوری  4 در مجمع عمومی تصویب و در   ۱۹65دسامرب  2۱ن در هرنوع تبعیض نژادی: این کنوانسیو 

.  6بدون حق شط، به آن ملحق شده است.    ۱۹8۳جوالی    6عضو دارد و افغانستان در    ۱7۳نافذ و تعداد  
  ۱0انسانی یا موهن: این کنوانسیون در  های ظاملانه و غیر کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات 

نافذ شده و    ۱۹87جون    26توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و از    ۱۹84دسامرب  
. کنوانسیون رفع هرنوع 7آن را تأیید کرده است.    ۱۹87جون    26عضو دارد و افغانستان در تاریخ    ۱44تاکنون  

تصویب شده  توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد    ۱۹7۹دسامرب    ۱8تبعیض علیه زنان: این کنوانسیون در  
  ۱۹80آگوست    ۱4عضو دارد و افغانستان آن را در    ۱85نافذ شده و در حال حارض    ۱۹8۱سپتامرب    ۳و در  

 بدون حق شط، آن را تأیید کرده است.   200۳مارچ    5امضا و در  
 برش برش افغانستان بر حقوق نظارت کمیسیون مستقل حقوق 

توافقنامه  در  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  سال    کمیسیون  در  تاریخ    ۱۳80بن  در  و  شد  گذاشته  بنیاد 
آغاز   ۱۳82آغاز به کارکرد. اما تأسیس رسمی آن مطابق قوانین ملی، با تصویب قانون اساسی    ۱۳8۱/ ۳/ ۱6
به   58  شود؛ زیرا در ماده می  بر رعایت حقوق قانون اساسی چنین آمده است: »دولت  نظارت  برش در  منظور 

بهبود و حامی  شخص  مناید. هر برش افغانستان را تأسیس می ت از آن، کمیسیون مستقل حقوق افغانستان و 
تواند موارد نقض برشی خود، به این کمیسیون شکایت مناید. کمیسیون می تواند در صورت نقض حقوق می 

لیت  ها مساعد مناید. تشکیل و طرز فعا برشی افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن حقوق 
برش اساس این ماده قانون اساسی، کمیسیون مستقل حقوق گردد.« بر این کمیسیون توسط قانون تنظیم می 

های قانون اساسی فعلی  آوری طور رسمی تأسیس شد. بدون شک یکی از امتیازات یا ابتکارات و نو افغانستان، به 
ست و این چیزی است که در قوانین  برش و گنجاندن آن در منت قانون ا افغانستان تأسیس کمیسیون حقوق 

سبب شد کمیسیون قانون    ۱۳82افغانستان سابقه نداشته است. عامل مهمی که در سال    اساسی پیشین 
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  دهه اساسی، این ماده را بپذیرد و آن را در منت قانون اساسی بگنجاند، شایط سخت و تلخی است که در سه 
طور مکرر نقض شده و  های عمومی اتباع به برش و آزادی ا حقوق اخیر بر مردم افغانستان تحمیل شده است. زیر 

حقوق هیچ  تضمین  برای  که  بود  رضوری  بنابراین،  است.  نگرفته  صورت  هم  تعقیبی  و  بازپرسی  برشی گونه 
قانون تشکیل،    5  شد. مطابق ماده طور رسمی در قانون اساسی در نظر گرفته می شهروندان کشور، نهادی به 

برش افغانستان، اهداف زیر برای فعالیت این کمیسیون در نظر  های کمیسیون مستقل حقوق وظایف و صالحیت 
. نظارت از ۳برش.  . تعمیم و حامیت از حقوق 2برش در کشور.  . نظارت بر رعایت حقوق ۱گرفته شده است:  

موارد نقض  . بررسی و تحقیق از تخلفات و 4های برشی. وضعیت و چگونگی دسرتسی افراد به حقوق و آزادی 
  2۱  برش در کشور. بر اساس ماده منظور، بهبود و انکشاف وضعیت حقوق . اتخاذ تدابیر به 5برش در کشور.  حقوق 

. نظارت از تطبیق  7برش.  . نظارت بر وضعیت حقوق 6های کمیسیون چنین است:  ، وظایف و صالحیت این قانون 
. نظارت از اجراآت و 8برش.  دات در رابطه به حقوق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعه 

املللی در  انتفاعی ملی و بین عملکردهای سیستم اداری، عدلی و قضایی، نهادها و مؤسسات انتفاعی و غیر 
بر وضعیت حقوق  باشد.  کشور که  برنامه ۹برش مؤثر  از جریان . طرح و تطبیق  تأمین و حامیت  ها در جهت 

  مشوره   . ارائه ۱0گردد.  عدالت انتقالی می   برش که شامل پروسه ت و موارد نقض حقوق رسیدگی به جرایم، جنایا 
:  ۱۳۹4)دانش،    برش. املللی حقوق های بین به حکومت غرض تطبیق بهرت تعهدات افغانستان در قبال عهدنامه 

570 ) 
 برش املللی در مورد رعایت حقوق های بین ها و ضامنت نظارت 

گیری  های چشم برش اقدامات و فعالیت املللی در مورد نظارت و تضمین حقوق بین   صورت کلی، در سطح به 
  برش و حامیت از آن تقریباً به یک اصل و قاعدهتوان ادعا کرد که رعایت حقوق جا که می صورت گرفته است تا آن 

تباردهی به کشورها تلقی  اصلی اع   شاخصه عنوان  املللی، به ل شده و حتی در روابط بین بد مورد احرتام جهانی  
 برشی قرار زیر است:  شود. برخی از این نهادهای حقوق می 

تشکیل    ۱۹46منشور سازمان ملل متحد، این کمیسیون در سال    68  اساس ماده برش؛ بر یکم: کمیسیون حقوق 
بارت  ترین وظایف آن ع شوند. مهم عضو است که برای سه سال انتخاب می   5۳شد. این کمیسیون، مرکب از  

برش به مجمع عمومی  مسایل حقوق   های تحقیقاتی در زمینه ها و گزارش پیشنهادها، توصیه   . ارائه ۱است از:  
برش و . رسیدگی به موارد نقض حقوق 2سازمان ملل متحد از طریق شورای اقتصادی و اجتامعی آن سازمان.  

به تصویب    ۱۹48دسامرب    ۱0، که در تاریخ  برش حقوق جهانی    اعالمیه   . تهیه ۳های محکومیت.  صدور قطعنامه 
برش؛ مجمع عمومی سازمان ملل  عالی حقوق   مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. دوم: کمیساریای 

، پست  ۱۹۹۳برش وین  بنا به پیشنهاد کنفرانس جهانی حقوق   ۱۹۹4دسامرب    20مورخ    متحد، در قطعنامه 
برشی که زیر  های حقوق سئول اصلی سازمان ملل متحد برای فعالیت عنوان م برش« را به »کمیرس عالی حقوق 

حقوق مدنی و سیاسی؛ در بخش   کرد. سوم: کمیته نظر دبیرکل سازمان ملل متحد انجام وظیفه کند، تصویب 
عضو تشکیل شده   ۱8برش از حقوق  (، کمیته 45تا  28املللی حقوق مدنی و سیاسی )مواد چهارم میثاق بین 

به  که  دولت است  از  مستقل  بر طور  و  میثاق  عضو  محوله  های  وظایف  انجام  به  شخصی،  صالحیت  اساس 



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق برش علمي  | 184

های عضو در  های ارسالی دولت گزارش . بررسی ۱پردازند. برای این کمیته چهار وظیفه معین شده است:  می 
ادعای . بررسی اخبار و اطالعات مورد  2مورد تدابیر اتخاذ شده نسبت به پیرشفت حقوق مدنی و سیاسی.  

کلی و  . نگرش ۳هریک از اعضا، مبنی بر اینکه دولت دیگر به تعهدات خود در مورد میثاق عمل نکرده است.  
افرادی که حقوق شان از طرف   . بررسی شکایات واصله از ناحیه 4تفسیری نسبت به حقوق مندرج در میثاق. 

  ۱۹85کمیته، در سال  فرهنگی؛ این   حقوق اقتصادی، اجتامعی و   دولت خاصی نقض شده است. چهارم: کمیته 
تشکیل شده و متشکل    ۱۹87بار در سال  ای شورای اقتصادی و اجتامعی تأسیس شده و برای اولین به وسیله 

های اعضا در مورد اقدامات  اجالس خود گزارش کمیته نیز، در هر عضو است و ساالنه دو اجالس دارد. این   ۱8از  
حذف تبعیض نژادی،    دهد. پنجم: کمیته میثاق را مورد بررسی قرار می مناسب برای اجرای حقوق مندرج در  

رفع تبعیض علیه    . ششم: کمیته ۱۹65املللی حذف متام اشکال تبعیض نژادی،  بخش دوم کنوانسیون بین 
منع شکنجه    . هفتم: کمیته ۱۹7۹املللی حذف هرگونه تبعیض علیه زنان،  زنان، بخش پنجم کنوانسیون بین 

انسانی یا موهن،  رحامنه، غیر های بی املللی منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات نوانسیون بین بخش دوم ک 
 ( 57۳ : ۱۳۹4 )دانش،  . ۱۹۹0کنوانسیون حقوق اطفال،    4۳- 45حقوق اطفال، مواد    . هشتم: کمیته ۱۹84

 های اجتامعی ای برای دستیابی به حقوق اساسی اقلیت برش؛ مقدمه توسعۀ حقوق 
برش، حقوق بنیادین اخالقی انسان است که برای برخورداری فرد از  اشت گسرتده وجود دارد که حقوق این برد 

تر و این  برش، ابزاری است برای هدف اجتامعی بزرگ زندگی با کرامت انسانی رضورت دارد. بنابراین، حقوق 
به ما می نقطه نظام حقوقی در هر  از زمان  ا ای  به شامر  ساسی گوید که کدام حقوق در جامعه،  ترین حقوق 

حقوق می  از  برداشت  اگر  حتی  به آیند.  افراد  که  اخالقی  ویژگی  از  است  عبارت  که  باشد  این  صورت  برش 
ها را نقض کنند. با این وصف، بازهم حقوق باید  توانند آن های اقتدار عمومی منی ناپذیر دارند و مرجع جدایی 

آن را بسازند و آن را در چارچوب یک نظام حقوقی وضع کنند.    ها باید تعّین و تشّخص پیدا کند یعنی انسان 
گاه به آن عمل نیز شده است. در این  برش از جنبه نظری، تاریخی دراز دارد و حتی این تاریخ، گاه و بی حقوق 

هر  انقالب میان،  سیاست چند،  تأسیس  پی  در  هجدهم  قرن  در  فرانسه  و  امریکا  بر  های  مبتنی  ملی  های 
برش سخن گفته  بودن حقوق شمول شرتک و گسرتده بودند، فقط در سطح گفتار و خطابه از جهان برشی م حقوق 

امللل به رسمیت شناخته شد،  یعنی زمانی که در حقوق بین   ۱۹45برش تا سال  شد. به همین دلیل، حقوق می 
بازی   بسیار مهم   برش در تاریخ غرب نقشی تردید، اندیشه حقوق در قالب موضوعی کاماًل ملی باقی ماند. بی 

کسی نتوانسته  حال، تا کنون هیچ امللل نیز جایگاه ارزنده یافته است. با این در روابط بین   ۱۹45کرده و از سال  
برش پاسخی قطعی بدهد. با وجود  های موجود در مورد منشأ و ماهیت واقعی حقوق ها و پرسش است به ابهام 

باره این موضوع فلسفیظ، جامعه جهانی از طریق سازمان ملل متحد  دار در های وسیع و دامنه گفتگوها و مناظره 
امللل  ترین بازیگر عرصه روابط بین عنوان مهم ها به برش توافق کرده است. دولت ای مدرن از حقوق بر رس نسخه 

املللی  ن کنند، با قانون و سازمانی بی گرایی پیروی می از اصول واقع   رحامنه که ظاهراً در مورد منافع خویش، بی 
گیرند که خواهان توجه به  پذیرند و در پیش می دهند که هنجارها و معیارهایی لبیرال را می همراهی نشان می 

های روابط  ای اجتامعی یکی از واقعیت عنوان برساخته برش جهانی به برشی فردی و جمعی است. حقوق حقوق 
گوناگون در این زمینه  های رو نیستیم، بلکه نظریه به برش با کمبود نظریه رو امللل است. ما در مورد حقوق بین 
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گیر دارند.  های چشم ها و اختالف وجود دارد. حتی فیلسوفان غربی در مورد فلسفه و خاستگاه حق، گرایش 
»حقوق  افسانه مفهوم  بروک،  ادموند  برای  رعب برش«  نظریه ای  از  بود.  به انگیز  الک  جان  از  های  یکی  عنوان 

برش در عرص جدید، تفسیرهای گوگانون صورت گرفته است. در گرایش مسلط فلسفه سیاسی  طرفداران حقوق 
فرد ذاتاً از  عنوان یک حق که هر برشی را به رسد از نگاه جان الک، قانون طبیعی، باور به حقوق غرب، به نظر می 

ار عمومی حق ندارد آن را  اند که اقتد برش، حقوقی اخالقی کند. به باور او، حقوق آن برخوردار است، ممکن می 
نقض کند. در دیدگاه لبیرال او، همه افراد برش طبیعتاً برابر و خود مختارند و از این حقوق طبیعی مقدم بر  

بین  برخوردارند. )احمدی،  قوانین ملی و  نظام  ( 74:  ۱۳۹8املللی  ساالر تجلی مشارکت  های مردم بنابراین، 
یابد که حق مشارکت سیاسی همه  ساالری واقعی زمانی تحقق می اکرثیت مردم در امور حکومت است. مردم 

افراد جامعه کامً و کیفاً تأمین شود؛ زیرا استقرار نظم و امنیت و تأمین عدالت برای همه شهروندان یک جامعه،  
مستلزم مشارکت سیاسی و مسئولیت همگانی در زندگی مشرتک جمعی و حیات سیاسی است. رابطه متقابل  

ای تنظیم شود که هم افراد بتوانند در اداره امور جامعه نقش داشته باشند و هم  روندان باید به گونه دولت و شه 
باشد. مردم  افراد  برای  ایجاد حق و تکلیف  به دولت دارای صالحیت  داری، مورد  مثابه روش حکومت ساالری 

برشی است. پیدایش و تکامل  اهتامم فیلسوفان سیاسی بوده و دارای جایگاهی ویژه در این رشته از دانش  
تنها حق اداره امور خود و نظارت بر حکومت را دارند؛ بلکه از صالحیت و توانایی الزم برای  اندیشه که مردم نه 

گیری معامران فلسفه سیاسی در طول تاریخ است.  دهنده تالش همیشگی و پی اعامل آن نیز برخوردارند، نشان 
گویی دولت در برابر ملت، حاکمیت  با خواست و اراده مردم، پاسخ گیری حکومت  پذیرش اصولی نظیر شکل 

ساالر  های نظام مردم قانون، شناسایی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و جلوگیری از مترکز قدرت، از ویژگی 
است. در اهمیت حق مشارکت سیاسی، همین بس که امروزه اصل »تعلق دولت به ملت« و حق مشارکت مردم  

برش، پذیرفته شده و بر رعایت آن  املللی حقوق عه، در قوانین اساسی اغلب کشورها و اسناد بین در اداره جام 
برش: ماده  ؛ کنوانسیون اروپایی حقوق ۳8و    ۳4،  ۳2،  24،  20برش: مواد  شود. اعالمیه آمریکایی حقوق تأکید می 

آمریکایی حقوق ۱6 کنوانسیون  ماده  ؛  آفریقایی حقوق   2۳برش:  مل منشور  و  مواد  برش  .  2۹و    27(  ۱) ۱۳ل: 
شود.  جامعه سیاسی، نقطه عطف مشارکت مردم در امور عمومی آن تلقی می تحوالت سیاسی و اجتامعی در هر 

افزایش است و با رشد فزاینده سطح فکری مردم، کیفیت  به دهد که مشارکت سیاسی، همواره رو تجربه نشان می 
مردم افزون بر انتخاب منایندگان، خود نیز در منت امور سیاسی  رود؛ به این معنا که  این مشارکت نیز باال می 

کرده است. )سلیمی،  شوند. این اندیشه از بدو پیدایش تا امروز، روند تکاملی پرفراز و نشیبی را طی می   وارد 
طور مستقیم یا از طریق  (: هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، به ۱) 2۱ماده  ( 422: ۱۳۹2

(: هرکس حق دارد با تساوی شایط، به  2) 2۱ایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شکت جوید. ماده  من 
(: اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید  ۳)   2۱مشاغل عمومی کشور خود برسد. ماده  

طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت  به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به 
املللی  ین گیرد که آزادی رأی را تأمین کند. میثاق ب   ای نظیر آن انجام مساوات باشد و با رأی مخفی یا شیوه 

 ( 4۳2 : ۱۳۹2 )سلیمی،  . 25حقوق مدنی و سیاسی ماده  
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 گیری بندی و نتیجه جمع 
اند  بخش در حیات جوامع برشی، مرهون و مدیون فیلسوفان بوده عنوان یک اندیشه انسانی و نجات برش به حقوق 

ای فلسفی مورد توجه  ه منود یافته است و نهایتاً تحت تأثیر مستقیم اندیشه تر در قالب حقوق طبیعی  و بیش 
برش داشته است.  گیری حقوق ناپذیری در فرایند تکوین و شکل قرار گرفت و فیلسوفان نقش برجسته و انکار 

برش با یک تکامل تاریخی مواجه بوده است. در آغاز مدرنیته، ناسیونالیسم فرهنگی و حقوقی جای خود  حقوق 
زون بر بعد سیاسی و حقوقی، دارای جذبه فرهنگی نیز شد.  ملت اف ـ های مسیحیت را گرفت و نظام دولت آموزه 

پنداشت که مدیریت جامعه انسانی در قالب های کانت معرتض بود و چنین می هگل، فیلسوف آملانی بر آموزه 
کرد و گسرتش  های ملی تأکید می دولت ملی سقف اندیشه برشی است. او بر گسرتش آزادی در درون دولت 

برش بار اعالمیه حقوق کرد. نخستین های ملی را مسیر پیرشفت تاریخ و گریزناپذیر تلقی می آزادی در درون دولت 
برش و شهروند را برای ملت فرانسه در نظر گرفته  و شهروند فرانسه که پس از انقالب فرانسه تدوین شد، حقوق 

شد. عقالنیت  رش قلمداد می ب شدن حقوق ترین مانع فراروی جهان ها دولت ملی مهم بود. مبتنی بر این آموزه 
گرایی موضع انتقادی گرفت و  روز بر ابعاد فرهنگی ملی کرد روزبه آیین برش که بر تجارب تاریخی تأکید می خود 

با پیرشفت فرهنگی حقوق و سیاست نیز وضعیتی بهرت پیدا کرد. سقف اندیشه انسانی از هوشیاری جهانی  
آگاهی را افزایش داد. تصویب اعالمیه  ن دو فاجعه برشی، این خود عنوا برخوردار شد و وقوع دو جنگ جهانی به 

این  برش مبتنی بر همین خود جهانی حقوق  بود که پیش از آن متفکران به نامی چون کانت  آگاهی انسانی 
برش و ارتباط آن با صلح  های فلسفی حقوق ترین بررسی فرهنگ جهانی و برشی را گسرتش داده بودند. برجسته 

برش رابطه  فیلسوف بزرگ اخالق، یعنی کانت است. کانت میان آزادی، دموکراسی، صلح و حقوق   مربوط به 
ها برقرار کرد. او معتقد بود که این چهار مقوله باهم  ایجاد کرد و به تعبیر امروزی یک نظم گفتامنی میان آن 

ه تبعیت از خواست شهروندان  های دموکراتیک ب کننده دموکراسی است و نظام دیگراند. آزادی، تأمین مکمل هم 
های گوناگونی مذهبی، قومی و زبانی است.  برش احرتام قائل است. افغانستان دارای اقلیت به صلح و حقوق 

های تاریخی افغانستان به دنبال مطالبات حقوقی، سیاسی، اجتامعی و فرهنگی  ها در همه دوره این اقلیت 
منظور ایجاد سازمان حقوقی، سیاسی،  دانان، به نسانی از جمله حقوق اند. بنابراین، اندیشمندان علوم ا خود بوده 

های اقلیت و شناخت به مطالعه و بررسی مطالبات گروه کنند اجتامعی و فرهنگی در درون کشور، تالش می 
کشوری بپردازند. در این عرصه، موازین و مفاد  های درون رفتار، عالیق و ارتباط با هسته اصلی و سایر اقلیت 

سو و احتاماًل مسایل داخلی با  توانند تصویرگر تعادل میان نیروهای قومی و اقلیتی و دولت از یک حقوقی می 
بین  هم مسایل  باشند؛  دیگر  سوی  از  اقلیت املللی  حقوقی  وضع  می چنین  هم  ها  و  تنش  محرکۀ  هم  تواند 
های زبانی، قومی،  هایی چون و یژگی ژگی آن تلقی شود. اصطالح اقلیت که غالباً از نظر حقوقی با وی   فرونشاننده 

ای و در  های انسانی است که در شایطی حاشیه دسته از گروه دینی و مذهبی همراه است، در برگیرنده آن 
برند. به موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتامعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رس می 

شود که دین، زبان، نوع زندگی و فرهنگ آنان با افراد  راد یک جامعه اطالق می بیان دیگر، اقلیت به قسمتی از اف 
سان نیست. اقلیت یعنی »گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی  دیگر جامعه هم 

زمینه اصلی و    ترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.« از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کم 
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لحاظ مساوات کامل  ها یافت. تا وقتی بین افراد از هر های فردی را باید در برابری انسان اساسی حقوق و آزادی 
عدالت اجتامعی، برادری و آزادی محقق شود. اختالفات اجتامعی  ای  قرار نشود، محال است که در جامعه بر 

برای ظلم و تجاوز و  باشد، راه را  را که زیر پوشش    کند و کلیه بیدادگری هموار می   به هرشکلی که  اصولی 
ها را  کند. به همین دلیل، برای تحقق دموکراسی، مساوات را اصل و آزادی برش قرار دارد، ناممکن می حقوق 

. برابری منزلت زن و  2. برابری بین اقوام و قبایل؛ ۱دانند. بنابراین، برابری بر عنارص زیر استوار است: فرع می 
.  2. برابری در مقابل قانون؛  ۱های زیر است:  . برابری افراد در حقوق و تکالیف؛ این برابری شامل عرصه ۳مرد؛  

  . برابری از لحاظ استخدام در ادارات دولتی. در ماده 4. برابری در پرداخت مالیات؛  ۳برابری در مقابل محاکم؛  
اند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از  نون مساوی برش آمده است: »همه در برابر قا اعالمیه جهانی حقوق  7

حارض باشد و علیه هرگونه    تبعیضی که ناقض اعالمیه حامیت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر 
برخوردار باشند.« در ماده عملی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حامیت یک  میثاق    27  سان قانون 

گونه  اند و بدون هیچ قوق مدنی و سیاسی آمده است: »کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی املللی ح بین 
  تبعیض استحقاق حامیت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ، قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه 

  ، زبان، مذهب، عقیده اشخاص، حامیت مؤثر و متساوی، علیه هرنوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس 
  وضعیت دیگر تضمین بکند.« در ماده سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتامعی، مکنت، نسب یا هر 

قانون اساسی آمده است: »هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان، ممنوع است. اتباع افغانستان اعم   22
 باشند.« و وجایب مساوی می   از زن و مرد، در برابر قانون، دارای حقوق 

 
 فهرست منابع: 

 (، حقوق اساسی افغانستان، چاپ سوم، کابل، انتشارات دانشگاه ابن سینا. ۱۳۹4دانش، رسور)  - ۱
 های اساسی، چاپ اول، تهران، نرش میزان. برش و آزادی (، حقوق ۱۳84هاشمی، سید محمد)  - 2
 النبیین. ن، چاپ دوم، کابل، انتشارات دانشگاه خاتم (، حقوق اساسی جمهوری اسالمی افغانستا ۱۳۹5محمدی، عبدالعلی)  - ۳
 املللی ترجمه و نرش املصطفی. برش از دیدگاه اسالم، چاپ اول، قم، مرکز بین (، درسنامه حقوق ۱۳۹2سلیمی، عبدالحکیم)  - 4
  صد سال اخیر(، چاپ اول، کابل، (، منت کامل قوانین اساسی افغانستان)ده قانون اساسی در یک ۱۳۹8دانش، رسور)  - 5

 انتشارات بنیاد اندیشه. 
امین احمدی، چاپ اول، کابل، انتشارات  امللل، ترجمه، محمد برش در روابط بین (، حقوق ۱۳۹8فورسیث، دیوید. پی.)  - 6

 معاونت تحقیقات علمی دانشگاه ابن سینا. 
امللل،  ها در حقوق بین اقلیت (، تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به  ۱۳8۹باغی، عبدالله) شیفی طرازکوهی، حسین، قره  - 7

 . 42هفتم، شامره  و سال بیست 
املللی، اسالم و قانون اساسی ج.ا.ایران، فصلنامه  ها از منظر اسناد بین (، حقوق اقلیت ۱۳۹2زارعی، بهادر و دیگران)  - 8

 های سیاسی جهان اسالم، سال سوم، شامره یکم. پژوهش 
ها و حقوق سیاسی(، دو فصلنامه  ن اساسی)با تأکید بر اماکین، دارایی ها در قانو (، حقوق اقلیت ۱۳۹۳فر) پروین و سپهری  - ۹

 برش اسالمی، سال سوم، شامره ششم. مطالعات حقوق 
 فرهنگی، تهران، نرش بقعه. (، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند ۱۳80حسینی بهشتی، سید علیرضا)  - ۱0
 سید حامد رضی، تهران، انتشارات سمت. (، شناخت و درک مفاهیم جغرافیای سیاسی، ترجمه،  ۱۳86شوتار، سوفی)  - ۱۱
 برش. اعالمیه جهانی حقوق  - ۱2



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق برش علمي  | 188

 برش. اعالمیه اسالمی حقوق  - ۱۳
 املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی. میثاق بین  - ۱4
 املللی حقوق مدنی و سیاسی. میثاق بین  - ۱5

  



 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 189  

های دینی در حقوق جزای افغانستان، معطوف به اصل  جایگاه اقلیت 
 برابری در مقابل قانون 

 .   زاده ورسی یار قاضی حسن  
 :چکیده 

امللل و حقوق  از مسایل مهم و مطرح حقوق بین   ها برشی، حقوق اقلیت افزون مباحث حقوق به دلیل اهمیت روز 
مانند  دارای حقوق و وجایب مساوی  ها شهروند یک کشوراند و باید  ها هم مانند دیگر گروه داخلی است. اقلیت 

املللی بر مساوات و برابری همه افراد در برخورداری از حقوق باشند. به این دلیل اسناد متعدد بین   ها دیگر گروه 
چنین  به رسمیت شناخته است و هم های دینی را  مساوی تأکید دارد. قانون اساسی کشور ما نیز حقوق اقلیت 

ده است. حقوق جزا نیز در مورد این  به برابری و تساوی افراد در برخورداری از حقوق و وجایب مساوی تأکید کر 
ها در مقابل قانون و پیشگاه محکمه، برابر و  مانند دیگر گروه های دینی را  مهم ساکت نیست و حقوق اقلیت 

اقلیت مساوی می  برخوردار داند؛ یعنی در حقوق جزای کشور ما  از هامن جایگاهی  اند که گروه  های دینی 
بودن باید مورد تبعیض مثبت قرار  ها با داشنت ویژگی اقلیت اقلیت البته    اکرثیت دینی از آن برخوردار است. 

اقلیت  زیرا  آسیب   ها گیرند،  اینکه  گروه  اما  چشم  پذیراند؛  به  چیزی  باشد،  گرفته  صورت  کاری  مورد  این  در 
 خورد. منی 

   کلیدواژگان 
 های دینی، حقوق جزا و اصل برابری در مقابل قانون. ها، اقلیت اقلیت 

  

 

   ماسرت حقوق جزا و جرم ( شناسیhassanyarqazizadah@gmail.com ) 

mailto:hassanyarqazizadah@gmail.com
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 مقدمه
اند. قانون اساسی  اند که دیگران نیز از آن برخوردار مانند دیگر شهروندان دارای حقوق و امتیازاتی ها  اقلیت 

ها  هرنوع تبعیض و امتیاز را بین اتباع کشور ممنوع دانسته است و یکی از این تبعیض   22کشور ما در ماده  
طور عام هرگونه تبعیض را ناروا دانسته و در حامیت از حقوق  املللی نیز به مذهبی است. اسناد بین ـ تبعیض دینی 

ها بعضی از اسناد خاص نیز وضع شده است که همواره بر رضورت حقوق یکسان افراد تأکید دارند. از  اقلیت 
بین مهم  اسناد  به ترین  اقلیت   توان طور خاص می املللی  به  متعلق  افراد  اعالمیه حقوق  قومی،  از  ملی،  های 

مذهبی و زبانی نام برد. طبق ماده اول این اعالمیه، کشورها از وجود هویت ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و  
اقلیت  به زبانی  را  شایط خاص  ایجاد  و  کرده  رسزمین خود حامیت  در  تسهیل  ها  هویت  این  اعتالی  منظور 

من می  اما  بین ی کنند.  اسناد  دیگر  نقش  حقوق توان  جهانی  اعالمیه  مانند  مدنی املللی  حقوق  میثاق  برش، 
توان گفت که مسئله دین و مذهب  سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی اجتامعی و... را نادیده گرفت. بنابراین می 

شود. در  ده می خوبی مشاه املللی به برشی مهم است و این دغدغه در اسناد بین های حقوق به عنوان دغدغه 
می  تالش  تحقیق  اقلیت شود  این  که  پرسش  این  دینی به  چه  ـ های  از  افغانستان  جزای  حقوق  در  مذهبی 

 اند، پاسخ داده شود. جایگاهی برخوردار 
ها را باید با انعقاد معاهدات وستفالی دانست. پس از آن بود  امللل، آغاز حامیت از اقلیت دانان بین به باور حقوق 

ویژه  بدل شد و در قرن بیستم، به امللل  ها به یکی از مباحث حقوق بین ن نوزدهم دغدغه حقوق اقلیت که در قر 
توان گفت که شالوده اصلی نظام  ای که می پس از پایان جنگ جهانی اول، به اوج شکوفایی خود رسید، به گونه 

و معاهدات صلح بین کشورهای    امللل کنونی، به دوران جامعه ملل ها در حقوق بین فعلی حامیت از اقلیت 
 ( ۱۱6:  ۱۳۹5گردد. )فضایلی و دیگران،  می غالب و مغلوب جنگ باز 

درصد دیگر آن را پیروان ادیان دیگر تشکیل  درصد جمعیت آن را مسلامنان و یک   ۹۹افغانستان کشوری است که  
اند.  رو در انسانیت همه مشرتک تقوا. از این   بر دیگری برتری ندارد، مگر به   کسی دهند. از نظر اسالم هیچ می 

به مالک اشرت چنین نوشته است: ای مالک اشرت، قلب خود را  البالغه در نهج  5۳این امر را امام علی در نامه  
اند.  نوعان تو در خلقت و یا هم  کن؛ زیرا مردم یا برادران دینی تو  نسبت به مردم لربیز از رحمت، محبت و لطف 

می  فهمیده  سخن  این  اقلیت از  که  حقوق  شود  و  کرامت  انسان صاحب  عنوان  به  اول  درجه  در  دینی  های 
 ( ۱۳۹:  ۱۳۹2اند. )جاوید،  انسانی 

 مفهوم اقلیت   - الف 
از آن  ای جدید است و هنوز تعریف جامع و مانعی  کلمه کلمه اقلیت در برابر اکرثیت قرار دارد و در امور حقوقی  

گوید: اقلیت  صورت نگرفته است. اما یک دانشمند غربی به نام فرانسیسکو کاپوتورتی در تعریف گروه اقلیت می 
تر از بقیه است و اعضای آن در حالی که تبعه  گروهی است که در حاکمیت شکت نداشته و از نظر تعداد نیز کم 

با دیگر جمعیت کشور، ویژگی آن کشور  می، مذهبی یا زبانی دارند و در راستای حفظ  های متفاوت قو اند، 
(  ۱:  ۱۳۹۳الدینی،  اند.« )سیف فرهنگ، آداب، رسوم و زبان خود دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی 

شود که دین، زبان، نوع زندگی و فرهنگ آنان  یا به عبارت دیگر اقلیت به بخشی از افراد یک جامعه اطالق می 
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ن نیست. تعداد افراد اقلیت در یک جامعه ممکن است در مقایسه با اکرثیت قابل  با افراد دیگر جامعه همسا 
از مجموعه  به عنوان یکی  اقلیت  نظر حقوق مواردی وجود دارد که  از  نباشد، ولی  های اکرثیت جامعه،  ذکر 

 ( 50:  ۱۳۹2تواند دولت نیز تشکیل دهد. )زارعی،  می 
هایی برای اقلیت ذکر کرده  است، اما سازمان ملل متحد مشخصه هرچند در مورد واژه اقلیت تفاوت دیدگاه زیاد  

های قومی، ملی،  و ویژگی ها  ها دارای مشخصه شود. اقلیت ها شناخته می است که یک گروه اقلیت با آن ویژگی 
 اقلیت قرار ذیل است:    های اند. مشخصه های داخل حاکمیت متفاوت اند که با گروه مذهبی یا زبانی خاص 

ها قاعدتاً باید از لحاظ تعداد از دیگر اقشار جمعیت که حکومت را  از لحاظ تعداد کم باشد؛ اقلیت  -۱
 در دست دارند، کمرت باشند. 

 حاکمیت را در دست نداشته باشد.  -2

 « ۱7:  ۱۳۹8تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی یا تفاوت مذهبی داشته باشد. »رستمی،   -۳
گونه  ها با آن به تعریفی که از آن پذیرفته شود، امروزه بسیار مهم است و بسیاری از حکومت ها با هر ت موضوع اقلی 

اند تا با برش به هردلیل تحت فشار های حقوق گیراند و از سوی جامعه جهانی و سازمان در مستقیم و از نزدیک 
 ( 72:  ۱۳80ند. )بهشتی،  های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشرت رفتار کن اقلیت 
گیری و اقلیت را چنین تعریف کرد: اقلیت عبارت است از یک یا چند گروهی  توان چنین نتیجه می تعاریف  از این  

...  های موجود در کشور از جهت قومی، دینی، مذهبی، نژادی و و از دیگر گروه  دارای روش و آیینی خاص که  
 م بوده و در دستگاه حاکمیت نقشی نداشته باشد. باشد و از نظر تعداد نیز ک   متفاوت 

 مذهبی - مفهوم اقلیت دینی   - ب 
با جمعیتی کمرت از بقیه مردم کشور یا ایالتی از  ند  ا امللل افرادی مذهبی گروهی از نظر حقوق بین ـ اقلیت دینی 

ها، احساس و ویژگی   آن کشور که دارای اعتقاداتی متفاوت با دیگر اعضای جامعه بوده و برای حفظ آن خصایص 
مانند اکرثیت،  گونه مؤثر و با فرصت یکسان  ویژه در اداره جامعه، به های مختلف، به همبستگی دارند، اما در عرصه 

 ( ۱20:  ۱۳۹6مشارکت و حاکمیت ندارند. )فضایلی و همکاران،  
س، عبادت، اطاعت  فرهنگ حقوقی ِبَلک مذهب را چنین تعریف کرده است: »مذهب ارتباط انسان با خدا، تقد 

طبیعی و برتر قراردادن است. مذهب در مفهوم گسرتده آن،  ها و دستورهای موجودی فرا و خود را تحت فرمان 
یا با وعده پاداش  ها اعامل قدرت  ها با رضایت آن شامل متام اشکال اعتقاد به وجود خالق برتر است که بر انسان 

محکمه    ( ۱۱8:  ۱۳۹5به نقل از فضایلی و دیگران،  کند.« ) حمیل می ها ت و عقوبت اخروی قواعد رفتاری را بر آن 
کند: »گروه مذهبی، متشکل از  چنین تعریف می املللی جزایی برای روندا در قضیه آکایسو گروه مذهبی را  بین 

 کند.« )هامن(  ای مشرتک بوده، یا به شکل خاص عبادت می افراد است که دارای مذهب و فرقه 
 های دینی و برابری در مقابل قانون اقلیت   - ج 

امللل و حقوق جزای کشور ما پرداخته شده  های دینی از منظر حقوق بین در این بخش به تبیین جایگاه اقلیت 
 است. 
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 امللل برابری در مقابل قانون در حقوق بین   - 1
برابری، نخست یك حق با وید.  در مفهوم ابتدایی برابری یعنی رفتار مساوی و برابر قانون در مقابل همه را گ 

ماهیت آزادی است كه معمواًل مستلزم عـدم مداخلـه قـدرت عمومی است، ولی امروزه برابری مستلزم مداخله  
به  نابرابری قدرت عمومی  تصحیح  بی منظور  و  شهروندان  عدالتی ها  میان  اقتصادی  و  اجتامعی  فاحش  های 

 ( 24۹  : ۱۳۹0)عباسـی،    . اسـت 
ری شـكلی، قانونگذاری مبتنی بر برابری  اهمیـت داده می  مفهـوم برابـری شـكلی در قرائت اول به   شود. در براـب

ثیری در  أ هایی مانند سن، جنس، نژاد و مذهب و قومیت ت ها باید صورت پذیرد؛ به این معنا كه مشخصه فرصت 
ه فرصت  ر ـب ( در این قرائت از برابری،  65:  ۱۳۹۳زاده،  . )حبیب ها و امتیازها نداشته باشد عدم دسرتسـی براـب
برخورداری از حقوق و وجایب مساوی شهروندان در مقابل قانون و از عدم     22قانون اساسی کشورما در ماده 

املللی در مفهوم برابری همین قرائت اول را در تبعیض و امتیاز بین اتباع کشور سخن گفته است. اسناد بین 
ی بر برابری همه در مقابل قانون و برخورداری از حقوق و تکالیف مساوی  های خویش مبن ها و کنوانسیون اعالمیه 

 بیان داشته است. 
ری مـ  در درجه اول اهمیت قرار دارد.  اهوی  در قرائت دوم از اصل برقراری مساوات میان شـهروندان، مفهـوم براـب

برای همه برابر است، هنگامی  شود كه قانونی كـه به لحاظ شكلی  برابری ماهوی یا واقعی از این اصل ناشی می 
در وضعیت  گردد، می كه  اعامل  نحـو یكسان  ه  ـب مختلـف  باشد های  نابرابر  ماهوی  و  مادی  لحاظ  به    . تواند 

دولت ) 250  : ۱۳۹0)عباسی،   اجرایی  عملکرد  بر  ناظر  تفسیر  نوع  این  حقیقت  حقوق  در  به  نسبت  ها 
ها بیشرت  های اقلیت، تبعیض مثبت است و باید با آن ها و مقتضای حالت گروه هاست؛ زیرا خواست اقلیت اقلیت 

 ها قرار گیرند. مورد توجه دولت اند باید  پذیر هایی آسیب گروه مدارا شود و به این دلیل که  
رسوم و فرهنگ اكرثیت متفاوت است و خواستار توجه به    ، رسوم و فرهنگی دارند كه با آداب   ، ها آداب اقلیت 

توصیف، برابری برای همه اشخاِص مشمول شایط متفاوت فرهنگی، گاهی نیاز به    ند. با این احقوق خاص خود 
تنها ناقض اصل برابری در مقابل نه   ها های فرهنگی آن بر مبنای رویه ها  رفتار متفاوت دارد. رفتار متفاوت با اقلیت 

توان  تبعیض مثبت را می (. از این رهگذر  66:  ۱۳۹۳زاده،  . )حبیب قانون نیست كه عین برابری و عدالت است 
ها  دولت و سایر نهاد ها رضوری تشخیص داده شود و  برای تأمین حقوق اقلیت دانست که  تدبیرهایی  شامل  

های حقوقی ناشی از  ها قانونگذار تفاوت شود كه در آن هایی اطالق می تبعیض مثبت به سیاست انجام دهند. 
ژاد، جنسیت، زبان، عقیده، اصالت ملی یا قومی و... را با  از قبیل رنگ، ن   ی شایط خاص گروهی در اجتامع 

بر  ( ۳۳8 : ۱۳۹0گرجی ازندریانی، )  . كند ، جربان می اکنون شده در گذشته و یا های ایجاد هدف رفع نابرابری 
انی  مصـوب  اعالمیه حقوق افراد متعلق به اقلیت   8ماده    ۳همین اساس در بند   های ملـی، قـومی، مـذهبی و زـب

ها برای تضمین برخورداری واقعی از حقوق مذكور در  تدابیری كه از جانب دولت »    ت: آمـده اس   ۱۹۹2رب  دسـام 
ری موجـود در اعالمیـ   اعالمیـه  برش جهـانی حقوق   ه حارض اتخاذ شده است، اساساً نباید به عنوان نافی اصل براـب

شوند  به هم   « . تلقی  ماده  چنین  بین   ۳موجب  كلی میثاق  حذف  نژادی  املللی  تبعیض  اشكال  ه 
است:    ۱۹65 دسامرب  2۱ مصوب  زمینه دولت آمده  در  را  ویژه  و  واقعی  اقداماتی  متعهدند،  عضو  های  های 
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زمینه  و سایر  فرهنگی  اقتصادی،  گروه اجتامعی،  برخورداری  در جهت  و  ها  برش  كامل  از حقوق  نژادی  های 
آور آزادی  به عمل  اساسی،  گروه   ند. های  و جدایی حقوق  نابرابری  مفهـوم  ه  ـب ویـژه  اقدامات  نژادی این  های 

طور یكسان رفتار خواهد  پس از رسیدن به این اهداف برابری و رفع تبعیض با همه به   باشد؛ زیرا متفاوت منی 
 . شد 

  ، ۱برش )مواد  ق املللی از جمله اعالمیه جهانی حقو صل برابری در مقابل قانون )شكلی و ماهوی( در اسناد بین ا 
بین   )7و    2 و    )26و    ۱4  ، 2املللی حقوق مدنی و سیاسی )مواد  میثاق  میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی 

،  8ماده    ۳های ملی، قومی، مذهبی و زبانی بند  ، اعالمیه حقوق افراد متعلق به اقلیت ۳و    2  فرهنگی مواد 
های بنیادین  برش و آزادی یون اروپایی حقوق ، كنوانس 4  ماده   های ملی كنوانسیون چارچوب حامیت از اقلیت 

...  و  4 ، ۳، 2، كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مـواد 4كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی ماده  ، ۱4ماده 
 شود. نشدن از ذکر مواد یادشده رصف نظر می به خاطر طوالنی   پذیرفته شده است 

 ا برابری در مقابل قانون در حقوق جزای کشور م   - 2
اقلیت  مشكالت  و  عدالت  به   ، ها مسائل  نظام  با  ارتباط  در  بین   جزایی ویژه  و  داخلی  حقوق  از  در  امللل 

ویژه حساسیت  ی های  از  است.  برخوردار  می ک ای  انتظار  دولت سو  اعالمیه رود  و  اسناد  از  پیروی  با  های  ها 
اخته و تضمین منایند و از سـوی  ها را متام و كامل در حقوق داخلی به رسمیت شن املللی، حقوق اقلیت بین 
اقلیت ر دیگـ  با  ناعادالنه  رفتارهای  و  تبعیض  اعامل  از  قضایی  و  تقنینـی  فرآیند  در  كنند ،  خودداری  .  ها 

ها برخورداری مساوی در برابر قانون است که این امر مهم  ترین حقوق اقلیت ( از مهم 62: ۱۳۹۳زاده، )حبیب 
قانون اساسی    7چنین در ماده  خوبی بیان شده است. هم کشورما به قانون اساسی    22خوشبختانه در ماده  

املللی که افغانستان به  های بین الدول، میثاق دولت افغانستان ملزم به رعایت منشور ملل متحد، معاهدات بین 
دد  گر کند. پس ازمفاد این ماده معلوم می برش را رعایت می چنین اعالمیه جهانی حقوق آن ملحق شده است و هم 

املللی  داند. طبق معاهدات بین ها می و خود را ملزم به رعایت آن املللی را محرتم  که افغانستان معاهدات بین 
های اقلیت حقوق و امتیازات همسان  و برای گروه   برش هرنوع تبعیض ممنوع دانسته شده و اعالمیه جهانی حقوق 

 دیگران در نظر گرفته شده است. 
ل قانون از دو بعد جرم ماهوی، اص   جزای در حقوق   مورد    مجازات نگاری و ضـامنت اجراهای  ا ل برابری در مقاـب

می  قرار  قانونگـذار  جرم   . گیرد توجه  آن  در  كه  اسـت  فرآیندی  ارزش   برای انگاری  یا حفظ  اجتامعی  های 
لف از آن ضامنت  آور و برای متخ های دیگر، بر پایه مبانی نظری و علمی، ارتكاب رفتاری را ممنوع یا الزام رضورت 
کند که با ارتکاب یا  ها را در قانون تعریف می ها و نباید ، یعنی یک سلسله باید كند بینی می پیش  جزایی اجرای 

 ( 6۹گردد. )هامن:  ترک آن در حقیقت شخص مرتکب جرم می 
  ، برخوردار است. مجازات   ای نیـز از اهمیـت ویـژه   جزایی اصل برابری در مقابل قانون در بخش ضامنت اجراهـای  

ر مجـرم اعامل می    باره ترین اصلی كه در مهم  .شود واكنشی است كه در پاسخ به جرم از سوی هیئت اجتامع ـب
ر مجرمان  ری در توزیـع  های گروه اعمـال مجـازات ـب وده اسـت، اصـل براـب اقلیت همواره مورد بحث و مناقشه ـب

یت و اقلیت است. تبعیض در مجازات، حالتی است كه مجرم به  اجراهای كیفری میان مجرمان اكرث ضـامنت 
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برابری  آنچه    .شود می   جزایی خاطر تعلق به گروه اقلیت متحمل برخورد نابرابر و غیرمنصفانه از سوی نظام عدالت  
یعنی در مواردی كه شخص به    تبعیض   .كند، اعامل تبعیض بر مجرمان اقلیت اسـت در مجازات را نقض می 

یـ  مؤلفـه ک خاطر  ناعادالنـه  رسی  این - هـای  متعلق در  اقلیت جـا  گروه  به  با    - بودن  متفاوت  برخوردی  متحمل 
تساوی اشخاص را در برابر قانون چنین بیان داشته    6( کود جزای کشورما در ماده  7۱)هامن:    شود دیگران می 

ای، دینی یا مذهبی، عقیده  ، قبیله و محکوم بدون نظرداشت تعلقات ملیتی، نژادی، زبانی   است: »مظنون، متهم 
سیاسی، جنس، تحصیل، شغل، نسب، دارای، موقف اجتامعی، محل سکونت و اقامت در برابر قانون از تساوی  

این در کود جزا هرنوع تبعیض و امتیاز بین مظنونان، متهامن و محکومان ممنوع  باشند.« بنابر کامل برخوردار می 
ها نگاهی مساوی و برابر است. اصل منع تبعیض از اصول مهم حقوق به آن دانسته شده است و نگاه قانون  

جزاست؛ زیرا هدف حقوق جزا اجرای عدالت است در صورت وجود تبعیض عدالت برقرار نخواهد شد. )جمعی  
کود جزا یکی از اهداف کود جزا    ۳فقره    ۳چنین در ماده  ( هم 47:  ۱۳۹8از نویسندگان شح کود جزا جلد اول،  

شود که سیستم  تأمین عدالت جزایی و حفظ نظم و امن عامه دانسته است. عدالت جزایی زمانی تأمین می را 
قانون اساسی از   2چنین در ماده  هم   طلبی از بین برود و همه مردم در برابر قانون یکسان باشد. تبعیض و امتیاز 

ها به رسمیت شناخته  آزادی دینی آن های دینی ساکن در افغانستان هم حامیت مناسب صورت گرفته و  اقلیت 
شده است. ماده یادشده در این مورد چنین رصاحت: »دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان، دین مقدس  
آزاد   قانون  احکام  حدود  در  شان  دینی  مراسم  اجرای  و  دین  از  پیروی  در  ادیان  سایر  پیروان  است.  اسالم 

می می  فهمیده  ماده  این  از  س باشند.«  که  اقلیت شود  مراسم  ایر  اجرای  و  دین  از  پیروی  در  نیز  دینی  های 
قدر آزادی دارد که به آزادی  تبعه آن اند. مطابق قانون هر دهد، آزاد شان در حدودی که قانون اجازه می دینی 

شود، بلکه شامل متام  دیگران صدمه نزند این یک قاعده کلی و عمومی است که تنها مربوط به گروه اقلیت منی 
 شود. ع کشور می اتبا 

مقرره طرز سلوک قضایی نیز در مورد عدم تبعیض و برخورد مساوی قضات تأکید شده است: »قاضی    ۱0در ماده  
باید هنگام رسیدگی قضایا به حقوق قانونی طرفین دعوی توجه جدی مبذول منوده و براساس حق تساوی  

از قایل  از طرفین دعوی  شدن هرگونه ام طرفین دعوی، در پیشگاه قانون و محکمه  به یکی  برتری که  تیاز و 
تواند اظهارات یکی از اطراف دعوی قایم مقام وی را  اختصاص یافته است، اجتناب به عمل آورد. قاضی منی 

پیرامون موضوعی که ممکن است در نتیجه دعوی مؤثر باشد، در غیاب طرف دیگر دعوی یا در صورت عدم  
ادیان دیگر باشد. پس قاضی    مسلامن و پیرو غیر شود  ده، طرف دعوی می موافقه وی استامع مناید.« طبق این ما 

 آمیز بپرهیزد. در هرصورت باید تساوی را بین طرفین دعوی رعایت کند و از اعامل تبعیض 

آید این است که در امر برخورداری از حقوق و امتیازات  می در یک نگاه کلی که از متون قوانین نافذه کشور ما بر 
گونه منع قانونی ندارد اتباع افغانستان همه در برابر قانون دارای حقوق و وجایب بین اتباع کشور هیچ مساوی 

شود که  مساوی است که این حق شامل برخورداری مساویانه در پیشگاه محاکم و نظام عدالت جزایی نیز می 
کن است در بعضی از موارد شاهد  رصاحت بیان داشته است. اما در عمل مم کود جزا این امر مهم را به   6ماده 

تبعیض  و  دوگانه  برخورد  و  تلفی  اقلیت حق  برابر  در  و قضایی  نهادهای عدلی  در  آمیز  و مذهبی  دینی  های 
 کشورمان باشیم. 
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 گیری: نتیجه 
  املللی هرنوع برش است و در اسناد متعدد بین املللی حقوق های مهم نظام بین یکی از دغدغه  ها حقوق اقلیت 

تبعیض و امتیاز ممنوع شده است. قانون اساسی کشور ما نیز به برابری بین اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در  
های دینی را در کنار دین مقدس  چنین در قانون اساسی حقوق سایر اقلیت برابر قانون تأکید کرده است. هم 

های دینی خاصی نام برده نشده است.  اقلیت   های در حدود احکام قانون به رسمیت شناخته است، اما از گروه 
گرفنت  نظر علیه را در برابر قانون بدون در رصاحت بر برابری مظنون، متهم و محکوم به   6کود جزا نیز در ماده  

املللی و قوانین کشورما  ... تأکید کرده است. بنابراین از بررسی اسناد بین تبعیض از حیث نژاد، دین، مذهب و 
ها در  رسیدیم که درهر حوزه تبعیض و امتیازهای نابجا ممنوع دانسته شده است و همه انسان   به این نتیجه 

ترین اهداف حقوق  مقابل قانون از حقوق و تکالیف مساوی برخوردار است. دیگر اینکه تأمین عدالت که از مهم 
 درستی تحقق یابد. تواند به جزاست، با برپایی نظام مبتنی بر منع تبعیض می 

   
 رست منابع: فه 

 البالغهنهج 
 فرهنگی، تهران، نرش بقعه. ، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند ۱۳80رضا،  بهشتی، سید علی    - ۱

های دینی در حکومت اسالمی، نرشیه حکومت اسالمی،  ، تبعیض مثبت در اسالم و حقوق اقلیت ۱۳۹2جواد،  جاوید، محمد  - 2
 . ۱۳۹2سال هجدهم، شامره اول بهار 

های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون،  ، موقعیت اقلیت ۱۳۹۳عفر،  ج حبیب زاده، محمد  - ۳
 . 2شامره    5پژوهشنامه حقوق کیفری، سال  

املللی و قانون اساسی ایران، فصلنامه پژوهشهای سیاسی  ها از منظر اسناد بین ، حقوق اقلیت ۱۳۹2زارعی، بهادر و دیگران،  - 4
 شامره اول.   جهان اسالم، سال سوم، 

املللی و  برش در اسـالم، ایران و اسناد بین های بنیادین )سه نسل حقوق برش و آزادی حقوق »   ، ۱۳۹0  ، باسی، بیژن ع  - 5
 . ، چاپ اول، نرش دادگسرت « ای( منطقه 

 ، مقرره طرز سلوک قضایی برای جمهوری اسالمی افغانستان، کابل، انتشارات سرته محکمه. ۱۳86عثامن ژوبل،     - 6

برش، فصلنامه  املللی حقوق های مذهبی در نظام حقوقی اسالم و نظام بین ، حامیت از اقلیت ۱۳۹5دیگران،  فضایلی و   - 7
 . پژوهشی تطبیقی حقوق اسالم و غرب، سال چهارم، شامره اول 

  «، مجله تحقیقات عادالنه یا درمـان اثـرات تبعیض   تبعیض مثبت: تبعیض »   ، ۱۳۹0  ، اكرب و دیگران گرجی ازندریانی، علی  - 8
 . 55حقوقی، شامره 
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 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه -حقوق برش علمي  | 196

 
  



 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 197  

 برش ها در نظام حقوق اسرتاتیژی تبعیض مثبت )اقدام مثبت( برای اقلیت 
 .   محمدحسین خالقی  

 چکیده
برش ها در نظام حقوق هدف بررسی اسرتاتیژی تبعیض مثبت برای اقلیت  اسنادی با  این مقاله حاصل مطالعه   

سلبی    که به لحاظ سنتی تعهد برش است  نگاشته شده است. قاعده منع تبعیض از اصول مسلم در نظام حقوق 
شود که  به این قاعده دیده می سو رویکرد ایجابی  میالدی به این   60ها را ایجاد کرده است، اما از دهه  دولت 

که در    چرا   . است   گرفنت تفاوت نظر ها با در خواهان دخالت دولت در برقراری عدالت توزیعی و برابری فرصت 
های فرودست را  های واقعی که بیشرت اقلیت ض، اختالف طبقاتی و نابرابری قاعده منع تبعی   به رویکرد سلبی  

  پدیداری تبعیض مثبت در اسناد   سبب نهایت حاصل این سازوکار    بود. در شده  نادیده گرفته    ، شد شامل می 
»اعالمیه حقوق  نظیر  اقلیت   برشی  به  افراد متعلق  هاى مىل یا قومى، مذهبى و زباىن« و »کنوانسیون  حقوق 

های قضایی آمریکا،  چنین تبعیض مثبت در نظام حقوقی و رویه املللی منع هرگونه تبعیض نژادی« شد. هم بین 
اشاره  تحقیق  این  در  نیز  مالزی  و  هند  در    نظام حقوقی  ریشه  تاریخی  لحاظ  به  مثبت  تبعیض  است.  شده 

 سده بیستم دارد.    م اعرتاضات مدنی سیاهان آمریکا در دهه شصت 
 کلیدواژگان 

 برش، اقدامات مثبت، اقدامات ویژه. ها، نظام حقوق تبعیض مثبت، اقلیت 
  

 

   زنان   مطالعات   رشته   ای دکرت   دانشجوی   (Khaliqy2015@gmail.com ) 
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 بیان مسئله 
گرچه نظر واحد درباره چیستی و مصادیق عدالت وجود ندارد؛  ا های دیرین برش است.  از آرمان عدالت و برابری  

حال  این   داند. با ی م   آن ها طنین افکنده و همگان خود را پاسدار حریم  اما ندای عدالت در درون همه انسان 
ورزی را در گسرتش  رسد. برخی راهکار عدالت نظر منی ه  ها یکسان ب راهکارهای رسیدن به عدالت در نزد همه آن 

کند؛ در حالی که برخی دیگر تحقق عدالت را منوط به  های عمومی جستجو می های فردی و بسط آزادی حق 
مداخله  دولتی  یا  جامعه  توسط  امور  می مدیریت  سیاست پن گر  اعامل  و  برابری  برابری دارد.  از   جویانه های 

از گذشته برش تا اکنون برابری   . تواند به تحقق عدالت در حیات جمعی منجر شود راهکارهایی است که می 
بنیادین برشی  منزله یکی از اصول و حق به  توان  قرن بیستم را می   ، در این میان و    ه است د ش شمر می های 
های گوناگون در جهت زدودن  کرات شاهد جنبش که در طول این قرن، به   دایی شمرد. چرا ز نوعی قرن تبعیض به 

تأمین    منظور به آمیز  ظاهر تناقض انگیز و به ایم. نکته شگفت تبعیض و نابرابری از سیامی جوامع انسانی بوده 
آن است که    شود دیده می خواهانه  املللی عدالت های بین ها و قرارداد ها، کوشش عدالت و برابری در این نهضت 

-برقراری یک نوع تبعیض، در مناسبات حقوقی و اجتامعی صورت می  ی برای های ها تالش گاه از بطن خود آن 
( و در آمریکا اقدام  Positive discriminationگیرد. این تبعیض را در ادبیات حقوقی اروپایی تبعیض مثبت ) 

طرف داران اِعامل تبعیض مثبت،    . اند نامیده  ( Reservation) طور در هند  ( همین Affirmative actionمثبت ) 
و بر این اساس، اتخاذ  است  با تأکید بر شایط نابرابر افراد، برخورد برابر با ایشان را عین نابرابری تلقی کرده  

امعی  های خاص اجت شود به گروه عنوان تبعیض مثبت یاد می رویکرد حامیتی و اعطای امتیازات ویژه که از آن به 
پندارند. سازوکاری  های قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی را شط تحقق عدالت و برابری حقیقی می نظیر اقلیت 

های پیشین اجتامعی و تاریخی و حاصل  های گذشته و وضعیت برای جربان ستم   تبعیض مثبت طوری است که 
پوستان(  ها و یا رنگین ، زنان، قومیت های اقلیت شده اغلب علیه گروه های گوناگون اجتامعی )اعامل از تبعیض 

 شده است.   ابداع 
شده  رانده   های به حاشیه نه دولت به حضور اجتامعی گروه جویا های برابری دیگر در شایطی که سیاست عبارت به 

های قانونی ها و دستورالعمل ای از ساختارها، چارچوب کند، تبعیض مثبت به مجموعه ها کمکی منی نظیر اقلیت 
های خاص به کار گرفته  طور موقت و یا در دوره توانند به شود که می ها اطالق می شکال اجرایی و عملی آن و اَ 

کل جامعه  خاص را از موقعیتی نامطلوب نسبت به   شوند تا یک گروه اجتامعی، اقلیتی، دینی، جنسیتی و... 
گروه بدهند. این سازوکار در برخی یافته امکانات رشد و شکوفایی بیشرت به آن  صورت شتاب خارج کرده و به 

جربان    منظور به ها  های حقوقی پیرشو در سایر کشور های قضایی و در نظام برشی، در رویه موارد در اسناد حقوق 
شود برای  در این نوشته تالش می   وجود این   شود. با ها به کار گرفته می های گذشته نسبت اقلیت عدالتی بی 

  های قومی، نژادی، مذهبی برشی و انسانی اقلیت اهتامم به اهمیت حقوق   تحقق عدالت در حیات جمعی و 
در   ، ها رفته است که بر آن   ی های کند از سوی دیگر برای درمان ستم و تبعیض ... که در افغانستان زندگی می و 

 ه شود.  قدمی برداشت   ، کند که از ارزش برابری دفاع می   ی و کشورهای آن  از    گیری الهام   ، برش روشنی نظام حقوق 
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برش، گونه بیان کرد که با بررسی سیاست تبعیض مثبت در نظام حقوق توان این هدف اصلی این تحقیق را می 
زمینه گسرتش    ها به نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی افغانستان در اقلیت   در مورد   مرفه های  رویه قضایی و کشور 

بدون شناسایی دقیق فرازوفرودهای نظام حقوقی می ها پی  اقلیت   در مورد دایره عدالت و برابری   بریم چون 
های اصالحی و  پیرشو و ارائه راهکار   ی های حقوق نظام   دیگر برش و  کشور و بدون توصیف علمی از نظام حقوق 

 پذیر نخواهد بود. های قومی، مذهبی، نژادی و جنسیتی امکان نگر برای اقلیت آینده 
نگاه   زی سا تواند در شفاف می تحقیق  این  افزون بر این، نباید از فواید کاربردی و عملی این تحقیق غافل ماند. 

های رفاهی مثل وزارت تحصیالت، معارف، امور زنان، کار و امور اجتامعی،  گذاران و متولی حق مدیران و سیاست 
نظیر کمیسیون    ، رش در افغانستان فعالیت دارد ب رفاه و بهبود وضعیت حقوق   برای که    ی صحت عامه و نهادهای 

و ایجاد    ها تأمین حقوق اقلیت   منظور به های مدنی نسبت به سیاست اجرای تبعیض مثبت  برش و سایر نهاد حقوق 
-سیاسی برای اقلیت ـ های اجتامعی مندی از مواهب و ثروت  اجتامعی و فعالیت بهره   برای های برابر  زمینه فرصت 

ها در تنوع، برکت و زیبایی افغانستان بسیار  ... که بدون شک و جود این اقلیت و  سیک، جوگی ها نظیر هندو، 
رویکرد نظام    داده شود که پاسخ    پرسش شود به این  مؤثر واقع شود. درنهایت در این تحقیق تالش می   ، اند افزوده 
 ی چگونه است؟ طورکل ها به تأمین حقوق اقلیت   منظور به برش نسبت به مقوله تبعیض مثبت  حقوق 

 مفهوم تبعیض مثبت
های محروم در برابر اکرثیت جامعه است. هرچند  ها و گروه هدف تبعیض مثبت کمک به ایجاد تعادل میان اقلیت 

اسرتاتیژی    که این   رسد چرا نظر می ه  متناقض با عدالت و برابری ب   ا آمیز و حت تبعیض مثبت در ظاهر مفهومی کنایه 
های قومی، مذهبی و زبانی در طول  که اقلیت   ها در مقابل اکرثیت است. ازآنجا اقلیت   ه ب   اولویت دادن به دنبال  

توان  شود که آیا منی مطرح می   پرسش اند؛ این  برده عدالتی اکرثیت باالدست و قدرمتند رنج تاریخ از تبعیض و بی 
رفتار کرد؟ آیا اِعامل سیاست  با آنان بر پایه تبعیض مثبت    ، گذرد ها گذشته است و می جربان آنچه بر اقلیت   برای 

مثبت   مورد تبعیض  دامن اقلیت   در  سلطه  برابر  در  محسوب  ها،  غیرعادالنه  کاری  اکرثیت،  گسرت 
 ( 2۹6  : ۱۳76)توسلی  ؟ شود می 

مقابله با تبعیض علیه    به منظور توان  رالز می پردازان »نئولیربالیسم«  مثل جان های برخی از نظریه بر پایه اندیشه 
نیازهای اساسی مانند مسکن، صحت، تعلیم و  باره  رعایت حقوق قومی، مذهبی و زبانی ایشان در   ها و اقلیت 

د،  ش های محروم قائل به اولویت  ها و گروه ها، برای اقلیت تربیه، استخدام، امور مذهبی، گرفنت قرض و مانند این 
های  از میان افراد جویای کار با توانایی   توان می   ، کنند ها زندگی می مثال، در مناطقی که عمدتاً اقلیت   عنوان   به 

ها داد. طبیعی است که رضای حاصل از اِعامل چنین سیاستی،  برابر، اولویت را به جذب و استخدام اقلیت 
طور در  ها و همین ای مثبت و نیرومندی در ارتقای سطوح همبستگی و وحدت میان  اکرثیت و اقلیت پشتوانه 

 دهد. عه دموکراتیک دست می گرایی در یک جام تنوع و کرثت 
اسرتاتیژی می  نیست این  بدبینی،  انگیزه تواند  و  و  انگاری  نابرابری  تبعیض،  از  ناشی  ویرانگر  و  تخریبی  های 

تنها  نه   ، درستی یعنی برمدار قانون اِعامل شود های دور سازد. اگر تبعیض مثبت به نشینی را از اقلیت حاشیه 
های مناسب در جهت تعادل و همبستگی  خواهد داشت؛ بلکه با فراهم آوردن زمینه ها را به دنبال  رضایت اقلیت 
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های  ها از سیاست که نارضایتی اقلیت   میان اقشار مختلف جامعه، با پذیرش اکرثیت نیز همراه خواهد شد. چرا 
برای اکرثیت    های افراطی و ویرانگری در پی خواهد داشت که عواقب آن سویه و نابرابر، واکنش آمیز، یک تبعیض 

 ( 2۹7  : ۱۳88)محمودی    . نیز دردناک و دشوار خواهد بود 
 مفهوم حقوقی تبعیض مثبت

های  های علمی و سیاست که در پروسه اِعامل تبعیض مثبت، بسته به شایط و عوامل محیطی، از رویه   ازآنجا 
آکادمیک از تبعیض مثبت چندان  ارائه تعریفی دقیق و    ، اند شود که غالباً متفاوت و گوناگون متنوعی استفاده می 

زدایی از طریق اِعامل تبعیض  توان تبعیض مثبت را نوعی تبعیض حال در نگاه نخست می این   آسان نیست. با 
که نسبت به اکرثیت در شایط نابرابر زندگی    ی های دانست. به این معنا که با رفتار و اقدامات نابرابر برای اقلیت 

شده در این خصوص:  استفاده شود. بر اساس یکی از تعاریف ارائه  نیل به برابری  ی برا عنوان ابزاری   کند به می 
به روش  تبعیض های خاصی اطالق می »تبعیض مثبت  به رویه عملی رفتار  باعث خامته دادن  آمیز  گردد که 

عی  نو یابد و به های برابر برای گروه مورد هدف تبعیض مثبت گسرتش می شود. در چنین شایطی، فرصت می 
 ( Johan 2001: 73« ) . گردد های موجود تضمین می عدم بازگشت تبعیض 

ها و  اند؛ به گروهی از ساختارها، چارچوب را »اقدام مثبت« نیز نامیده  در این رویکرد، تبعیض مثبت که گاه آن 
هایی در دوره م و یا  ی طور دا توانند به شود که می های قانونی و اَشکال اجرایی و عملی اطالق می دستورالعمل 

خاص به کار گرفته شوند تا یک گروه اجتامعی، سیاسی، دینی، اقلیتی و یا جنسیتی خاص را از موقعیتی  
ها را فراهم  یافته، امکانات رشد و شکوفایی بیشرت آن کل جامعه خارج کرده و به صورتی شتاب نامطلوب نسبت به 

 ( ۱۱6  :۱۳84)فکوهی   . آورند 
امانیندر کتاب »اصل برابری در رویه    - اند: میلن سوکر ده کر گونه تعریف  ض مثبت را این دانان تبعی برخی از حقوق 

گذار آن را  داند که قانون های حقوقی موقت در رفتار می تبعیض مثبت را عبارت از تفاوت   ی« شورای قانون اساس 
های پیشین تجویز  ابری به نفع گروهی از اشخاص )حقیقی یا حقوقی( و به زیان گروهی دیگر و باهدف رفع نابر 

  (MELIN SOUCRAMANIEN(F)1997: 208). کند می 

تبعیض مثبت عبارت    اند، گفته های بنیادین« در تعریف تبعیض مثبت  طور نویسندگان کتاب »حقوِق آزادی همین 
هدف مساعدت به گروه معینی از اشخاص حقوقی، به زیان    گذاری موقت حقوقی در رفتار با است از »متایز 

 FAVOREU(L), GAIA(P))«  . ها هی دیگر و در راستای از میان برداشنت نابرابری عملی موجود بین آن گرو 

کلیه سیاست ، می ها تعریف این  بر    بنا   (307 :2002 بر  را مشتمل  مثبت  تبعیض  و دستورالعمل توان  هایی  ها 
موقتی و برای یک دوره محدود،   طور های ایجادشده، به هدف جربان نابرابری  گذار با دانست که از سوی قانون 

های های حقوقی ناشی از شایط خاص گروه گیرد تا با  اسرتاتیژی تبعیض مثبت تفاوت مورداستفاده قرار می 
در وضعیتی متفاوت با سایر  اقلیتی که تحت تأثیر عواملی نظیر رنگ نژاد، جنسیت، عقیده، اصالت ملی یا قومی  

نتیجه اتخاذ چنین    د. طبیعی است در شو جربان و تا حد امکان مرتفع    ، برند می های اجتامعی به رس  افراد و گروه 
هایی است که  د که غالباً به زیان سایر گروه شو های خاصی از جامعه برقرار می سیاستی، منافعی به سود گروه 
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ا به شح  توان عنارص سازنده تبعیض مثبت ر ، می ها تعریف این  دهند. بر اساس  اکرثیت جامعه را تشکیل می 
 (: ۱5۹  :۱۳88)گرجی    . ذیل برشمرد 

 ، گذاری حقوقی متایز  •
 ، موقتی بودن  •
 ، گذاری لزوم تجویز قانون  •
 ، منفعت گروهی از اشخاص  •
 ، زیان گروهی از اشخاص  •
 ،ها هدف رفع نابرابری   با  •
 . ها درگذشته وقوع نابرابری  •

اسرتاتیژی تبعیض مثبت در    ها نظیر هندو، سیک، جوگی و حقوق اقلیت   باره در   ، نگارنده   ه با مطالع   پیشینه: 
افغانستان  ندارد گونه تحقیق مستقل و علمی  یچ ه   ادبیات حقوقی  بیان    باره . در وجود  رهاورد این تحقیق در 

  باره شود. برای مطالعه دقیق و گسرتده در در این قسمت از تکرار آن خودداری می   است و   شده   مسئله اشاره 
کتاب زیر    ، نگارنده برای کنشگران حقوق عمومی و کارگزاران سیاست تبعیض مثبت   ، عیض مثبت اسرتاتیژی تب 

 کند: ( با شحی مخترص پیشنهاد می ترجمه نشده است   هرچند را ) 
Affirmative Action Policies and Judicial Review Worldwide :  های تبعیض مثبت و بررسی  سیاست

این کتاب متشکل از شش فصل است: فصل    . George Gerapetritis 2016نوشته    ، قضایی در رسارس جهان 
اگر از افراد مختلف از طبقات اجتامعی،  که    شود ی آغاز م   این پرسش با  و  اول به مقدمه بحث پرداخته است  

باارزش  که  شود  سؤال  دانشگاهی  و  چیست  فرهنگی  اخالقی  اصل  می و  ترین  پاسخ  یا    « برابری »   : دهد فوراً 
نق « آزادی »  از همین مردم سؤال شود کمرتین    دهند: پاسخ می سوم  ـ لیربال دموکراسی چیست؟ دو   ص . اگر 
انکار است. نویسنده سؤال دیگری  اندازی یک جامعه برابر چنین ارزشی غیرقابل حال برای راه این   . با « برابری » 

معه که فرزندان او هستند آیا افراد با توجه  ایم در جا لوترکینگ نرسیده کند چرا ما به آرزوی مارتین نیز مطرح می 
به    شود گیرد؟ پاسخ سؤال ارجاع داده می ها مورد قضاوت قرار می به رنگ و پوست و یا کیفیت شخصیت آن 

شده  های تعیین سیاست اقدام مثبت را اعطای امتیازات به گروه   او است.    ها برابر سخن جان رالز که همه انسان 
کند. نویسنده بیان  ض گذشته یا ابزاری است برای دستیابی به تصحیح تنوع، معنا می در راستای جربان تبعی 

بندی اقدامات مثبت وجود دارد: منابع حقوقی، احکام قانون اساسی،  های مختلف در طبقه کند که معیار می 
قدامات که منشأ  های کارگری یا ورزشی، یا ا املللی، اساسنامه احزاب سیاسی، سازمان اساسنامه یا قوانین بین 

های  خصوصی دارد مانند محل کار یا محیط دانشگاهی بر اساس یک مدمت زمان مشخص یا نامشخص بر گروه 
می مشخص  اعطا  ترجیحی  رفتار  پس شده  که  به   ازاین شود  گروه  ذی این  می   نفعان عنوان  زیرا  خوانده  شود؛ 

با   توان منی  شد، چون از این طریق  ها رفتار متفاوت می آن   افرادی را در نقطه شوع قرار دهیم که درگذشته 
گیرد. در فصل دوم به جایگاه  یابد و انسجام اجتامعی در معرض خطر قرار می واگرایی اجتامعی افزایش می 

شناسی و رعایت  در فصل سوم به جایگاه اقدام مثبت در جامعه   .اقدام مثبت در اخالق و رعایت عدالت در توزیع 
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پردا  اجتامعی  کشور خته برابری  رسارس  در   مثبت  اقدام  بررسی  به  چهارم  فصل  است.  جهان  شده  های 
است اختصاص  قاره   .یافته  همه  در  مثبت  اقدام  اسرتاتیژی  قلمرو  و  دیده می گسرتدگی  مانند آمریکا  ها  شود 

، ُهلند، ایرلند،  متحده، کانادا، برزیل(، اروپا )فرانسه، آملان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، بلجیم )ایاالت 
اقیانوسیه    و  آفریقا )نیجریه، آفریقای جنوبی(   ، آسیا )روسیه، هند، چین(   ، یونان، اتریش و در قانون اتحادیه اروپا( 

  )اسرتالیا، نیوزلند(. در فصل پنجم به بررسی قضایی اقدامات مثبت و جربان تبعیض گذشته پرداخته است. در 
  توان اینکه: برای ادعای اجرای اقدامات مثبت چند هدف را می شود  گیری می نهایت در فصل ششم نتیجه 

ازجمله درمانی که مستلزم جربان تبعیض گذشته است، هدف فرهنگی برای ارتقاء تنوع، همسانی    رد مطرح ک 
دهد که مقررات قضایی از رسارس جهان بر اِعامل تبعیض  اجتامعی، رشد متعادل، وی در این مطالعات نشان می 

شده است که اسرتاتیژی    در این کتاب نشان داده  و جربان تبعیض گذشته.   1کند: تنوع ف تأکید می مثبت دو هد 
های آفریقایی  توسعه نظیر کشور   حال   یافته و چه در های توسعه املللی و در کشور تبعیض مثبت در اسناد بین 

 شده است.   شناسایی و پذیرفته 
 Equality and Transparency A Strategic perspective on Affirmative Action in Americanکتاب  

Law  : نوشته   ، برابری و شفافیت راهربد تبعیض مثبت در حقوق آمریکاDaniel Sabbagh   2007  اسرتاتیژی ،
ه است در ابتدا سه مورد را از سیاست اقدامات مثبت  کرد بررسی  تبعیض مثبت )اقدام مثبت( را در حقوق آمریکا  

دهد: اشتیاق به برابری، تقسیامت قدرت نژادی و نقش محوری ارائه می   ، شود مریکا تصور می که در جامعه آ 
  ۱۹60کند که از اواخر دهه  وفصل اختالفات سیاسی. در مورد اقدامات مثبت در آمریکا اشاره می قانون در حل 

سازمان  در  گسرتده  شکل  دستگاه به  و  اجرایی  اعامل های  فدرال  قضایی  ک   های  است  رفتار  شده  شامل  ه 
های اقلیت مورد هدف  ها و قراردادهای دولتی که گروه ترجیحی، تخصیص در مشاغل کمیاب و پذیرش دانشگاه 

شود. در این کتاب به  ها را شامل می اوقات آسیایی های بومی، زنان و بعضی پوستان، اسپانیایی، آمریکایی سیاه 
 شده است.   رداخته توجیهات و بررسی تبعیض مثبت در موارد حقوقی نیز پ 

 هگذاری تبعیض مثبت نسبت ب سویی نظام حقوقی افغانستان در سیاست هم  که  منابع این مطالعه  با  ابراین بن   
... نقد  و  ها نظیر هندو، سیک، جوگی تأمین حقوق اقلیت  مورد  در  مرفه های املللی و سیاست کشور اسناد بین 

 نیست. علمی    خالی از فایده   ، شود بررسی  و  

 خاستگاه نظری تبعیض مثبت در تئوری عدالت اجتامعي جان رالز 
هرچند به لحاظ تاریخی تبعیض مثبت ریشه در اعرتاضات مدنی سیاهان در آمریکا دارد که در ادامه بحث  

نوعی  شود به نیز دیده می   رالز جان چون  اسرتاتیژی را در نظریه اندیشمندان بزرگی    خواهد آمد و تئوری این 
شود  برده می   عنوان تبعیض مثبت نام   با ند که از آن  اهایی کننده سیاست رالز بیان   تئوری عدالت اجتامعی جان 

 

در واکنش به   ۱۹80مدیریت منابع انسانی است که در دهه    خصوص به (: مدیرت تنوع یک فرآیند مدیریتی  Diversity managementمدیریت تنوع )   . 1
  Equalشغلی برابر )   های فرصت گسرتش یافت. مدیریت تنوع به دنبال مفاهیم    تدریج به   و به وجود آمده    متحده ایاالت نیروی کار و منابع انسانی در  

oportunity  ) مثبت   اقدام   و  (Affirmative action )   .به وجود آمدند 
 شغلی یکسان برای افراد در یک سازمان.   های فرصت ابر شغلی: اشاره دارد به دستیابی  بر   های فرصت 
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پیشین  ازندریانی،  بوردن ۳4۳  :)گرجی  جان   .)   ( و ۱۹2۱- 2002رالز  متفکر  سیاسی   (  آمریکایی   فیلسوب 
که  اهمیت وی یادآور شویم  ترین چهره فلسفه سیاسی قرن بیستم است. کافی است در  ترین و شاخص مهم 

خاص کرده و در بسط و نقد   ی او توجه  های دیدگاه فلسفه سیاسی به آراء و  تادان ترین فیلسوفان و اس برجسته 
اما    ، شان اندیشه سیاسی نبوده است بلکه متفکران مشهوری که اساساً زمینه اصلی تحقیق   ، اند آثار وی کوشیده 

-ناگل در مقاله   اند؛ برای مثال اتوماس رالز پرداخته   گی و رهاورد اندیش   بررسی نقدو به    ، اند متمرکز به آراء وی شده 
چنین  هم  . پردازد های اصلی کتاب نظریه عدالت رالز می نقد و تحلیل محور  عنوان نگاه رالز به عدالت به  با ای 

معروف  حقوق   ، هارت   هربرت  اخالق  فیلسوفان  دیگر  و  هیر  ریچارد  و  انگلیسی  فیلسوف  و  ازدان   انگلیسی 
 نقد و بررسی  نوعی به پنج هزار کتاب و مقاله به   نزدیک اند.  ند که به اندیشه رالز توجه جدی کرده ا متفکرانی 

 (. ۱4  :۱۳86اند )واعظی  نظر گذرانده   و اندیشه سیاسی رالز را از پرداخته  نظریه عدالت  
اصولی را برای عدالت تبیین  از عدالت در حقیقت عدالت اجتامعی است که رالز در تالش است    منظور جان رالز 

تا تضاد  افرادی    کند  منافع را  منافع  توزیع  از  سهم خود  کردن  بیشرت  دنبال  به  اجتامع  در  ثروت   که  های و 
ی دو تا اصل را به شح ذیل  برابری و عدالت اجتامع   منظور به د. رالز  کن وفصل  طور منصفانه حل ند به ا اجتامعی 

 ده است. کر اندازه کافی از سیاست تبعیض مثبت حامیت    اصل دوم رالز به   ویژه ده است به کر تبیین  
های سیاسِی برابر دارد، نظامی که  ترین نظام آزادی هرکس حقی برابر در برخورداری از گسرتده   اصل نخست: 

 یگران. ای از همین دست برای د سازگار است با نظام آزادی 
ای سامان داده شوند که هم )الف( بتوان انتظار داشت  گونه های اجتامعی و اقتصادی باید به نابرابری   اصل دوم: 

در    ، شان به روی همه گشوده است ها و مناصبی که باب هم )ب( برای موقعیت   همگان متام شوند، و   به سودِ   که 
                                                                       ( ۹۳:  )هامن   . نظر گرفته شوند 

 ( Liberty principle)   های اساسی آزادی   اصل اول رالز: اصل برابری در 
( نظر  Basic liberties)   های اساسی به آزادی  او بلکه    ، ها نیست باور رالز از آزادی در اصل اّول مطلق آزادی       

شده است؛    دموکرات معارص به رسمیت شناخته ـ جامعه لیربال   دارد که شامل حقوق مدنی و سیاسی است که در 
ین رسنوشت سیاسی، آزادی اجتامعات، حق  ی نظیر آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق رأی و حق مشارکت در تع 

های اساسی باید  طور برابر از آزادی حفظ مالکیت شخصی، طبق مفاد اصل اول همه افراد جامعه به ـ تصاحب 
های اساسی و چگونگی  بنابراین اصل اول عدالت او معطوف به آزادی   ( ۳2:  )واعظی، پیشین   . د مند باشن بهره 

آزادی  این  از  افراد  می   . ست ها برخورداری  تقریر  چنین  را  اصل  این  ب رالز  باید  هرکس  از  ه کند:  مساوی  طور 
شاکله گسرتده  آزادی ترین  از  به ای  باشد؛  برخوردار  برابری  اساسی  مشابه  گونه های  او  برخورداری  که  ای 

است    این های اساسی با غیراساسی در  ها باشد. تفاوت آزادی برخورداری افراد دیگر از این مجموعه کامل آزادی 
د و  ها اِعامل محدودیت شو های غیراساسی، همیشه این امکان وجود دارد در شایطی بر آن که برای آزادی 

های غیراساسی الزمه ساختار جامعه عادالنه نیست. از سوی دیگر در نظر رالز،  خصوص توزیع برابِر آزادی ه ب 
های اصلی ساختار اجتامعی عادالنه  موجب اصل اول عدالت وی از شاخص های اساسی، به برخورداری از آزادی 

ه  کرد جه به مفاد اصل دوم )اصل متایز( که مقرر های غیراساسی، با تو ین ترتیب توزیع نابرابِر آزادی ه ا است. ب 



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 
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های  در این تحقیق، توزیع نابرابِر ثروت   ( 276-275  :۱۳۹۳)واعظی    . شود است کاماًل عادالنه و موجه توجیه می 
 گرفته است.    عنوان تبعیض مثبت موردمطالعه قرار   با ها  اجتامعی در شایط خاص برای اقلیت 

 (   Difference Principle)   اصل دوم : اصل متایز 
شود، مفاد  های در باب عدالت اجتامعی می نظریه   بیشرت امتیاز نظریه عدالت او نسبت به    دلیل اصل متایز رالز  

( اجتامعی نظیر درآمد، ثروت، آموزش، مناصب    Primary Goodاست که همه خیرات اولیه )   این اصل دوم  
طور برابر توزیع شود و  زایا و مواهب اجتامعی باید به م   دیگر اقتصادی و  ـ های شغلی اجتامعی، فرصت ـ سیاسی 

مند شوند. از سوی دیگر اصل متایز یا اصل تفاوت او رصیحاً مدافع برابری در  یکسان بهره ها  از آن همه افراد  
مندی از خیرات اولیه یا ثروت اجتامعی را برای گروهی  بلکه وجود نابرابری و تفاوت در بهره   ، خیرات اولیه نیست 

مجاز    ی ها در صورت اساس اصل متایز معتقد است که این نابرابری داند؛ رالز بر از افراد در شایط خاص موجه می 
مند جامعه مفید و از َمجرای این نابرابری مزایا و سودی عایِد و عادالنه است که به حال افراد ضعیف و کمرت بهره 

طوری    ، در تقریر نهایی رالز اصل دوم  خویش را در دو بند  ( ۳۳  :۱۳8۳)رالز، ترجمه ثابتی   . های محروم شود گروه 
الف: بیشرتین    های اقتصادی و اجتامعی باید طوری تنظیم شوند که کند: نابرابری بیان می   ، که ذکر آن رفت 

انداز عادالنه در پی داشته باشند. ب: شایط برابری  مند، در عین رعایت اصل پس نفع را برای افراد کمرت بهره 
  :)واعظی، پیشین   . ها به روی همه گشوده باشد ها در جهت دسرتسی به مناصب و موقعیت فانه فرصت منص 

طور منونه برای ایجاد برابری  ها در نظریه عدالت رالز، تزاحم پیش آید؛ به اگر در مواردی بین اصول و بند   ( 278
اما برای افراد   ، ابری اقتصادی شود ها، آزادی بعضی افراد سلب شود یا کدام سیاست اقتصادی موجب نابر فرصت 

نظر رالز    گونه اقدامات گرفته شود، از باید به اقتضای اصل متایز جلو این   ، محروم سودی در پی نداشته باشد 
های اساسی و  تواند یکی از آزادی یعنی هیچ عذری منی   . اصل اول یا اصل آزادی مقدم بر اصل متایز است 

یعنی در جهت ایجاد    . بند الف آن است   چنین بند ب در اصل متایز مقدم بر م ه   . د ن بنیادین فرد دیگر را سلب ک 
سیاسی و برای پاسداشت از سازوکار برابری  ـ های اجتامعی مندی از فرصت شایط منصفانه، در رقابت و بهره 

باشد گرفت ها، می فرصت  افراد محروم  به سود  نابرابر هرچند  توزیع  از  برخی  واعظی  )   . توان در مواردی جلو 
شویم که اصل اول مبانی حقوق متوجه می   ، طوری که اصول نظریه رالز موردبررسی قرار گرفت   ( ۳4  :۱۳86

های اجتامعی و اقتصادی ها و کنرتل نابرابری گیرد و اصل دوم مستلزم برابری منصفانه فرصتبرمی اساسی را در 
نا   ، توضیحات این  وسیله اصل تفاوت است. بنا بر  به  با محوریت بربر ثروت مسئله اصلی توزیع  های اجتامعی 

  . گرفته است   موجب اصل دوم رالز مورد تأیید قرار به   های اقلیت و محروم انصاف در جهت بهبود وضعیت گروه 
توان چنین استنباط کرد که در راستای تحقق اصل متایز، اِعامل  بنابراین از نظریه عدالت اجتامعی وی می 

چون سیاست تبعیض مثبت نیز با استفاده از اقدامات ترجیحی و    . از توجیه کافی برخوردار است   تبعیض مثبت 
برای گروه  امتیازات خاص  به  اختصاص  را رفته آن موقعیت ازدست   دلیل که این  های فرودست اجتامع  باز    ها 

ها از تبعیض مثبت  صفانه فرصت عنوان برابری من   با نوعی در اصل دوم  شود. رالز نیز به اِعامل می   ، گردانیده شود 
این اصل    و   کند ها در اصل دوم دفاع می نیز حامیت کرده است. رالز درواقع از ایجاد برابری منصفانه فرصت 

 متضمن نوعی تبعیض مثبت نیز است. 
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 های مختلف های حقوقی کشور تبعیض مثبت در نظام 
متحده، کانادا،  مانند آمریکا )ایاالت   ؛ شود ه می ها دید مثبت در همه قاره گسرتدگی و قلمرو اسرتاتیژی تبعیض  

برزیل(، اروپا )فرانسه، آملان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، بلجیم، هالند، ایرلند، یونان، اتریش و در قانون 
نیوزلند(  )اسرتالیا،  اقیانوسیه  جنوبی(  آفریقای  )نیجریه،  آفریقا  چین(  هند،  )روسیه،  آسیا  اروپا(    . اتحادیه 

 (Gerapetritis 2016: 91-169 )   طور خاص  مثبت در چند مورد به در تاریخ معارص کشورها از سازوکار تبعیض
اثرات   ر های مدنی در اعرتاض ب شده است: نخست تبعیض مثبت سیاستی است که ریشه در جنبش   استفاده 

ویژه  قومی به ـ های اقلیت دینی ورد گروه پوستان در آمریکا دارد. دوم در م ویژه سیاه های نژادی به ماندگار تبعیض 
های آفریقایی مثل آفریقای جنوبی. سوم در  شقی، برخی از کشور های آسیایی میانه، آسیایی جنوب در کشور 

مورد معلوالن و ایثارگران. چهارم در مورد زنان به دلیل زیسنت در جوامع مردساالر که در شایط نامطلوب به رس  
ها در  تک دولت های تک که بررسی رویه   آنجا   از   ( ۱۱۹  : )فکوهی، پیشین   . اند گرفته   ه قرار برند مورداستفاد می 

 گنجد، به سه مورد، آمریکا، هند و مالزی بسنده شده است. حجم تحقیق حارض منی 

  متحده آمریکا تبعیض مثبت در ایاالت 

 دگاه اولیه آن رفت. در خصوص تبعیض نهاد و یا مفهومی باید به رساغ زا برای پی بردن به تاریخچه پیدایش هر 

تبعیض مثبت به شکل   . عنوان نخستین زادگاه تبعیض مثبت نام برد متحده آمریکا به توان از ایاالت مثبت نیز می 
ـ    ۱۹2۹)   « نیکسون »  ( و ۱۹2۹ـ    ۱۹2۱)   « جانسون » رسمی و امروزی آن در آمریکا در دوران ریاست جمهوری  

ها پنهان  جمهور اجازه دادند که این سیاست با این نام تا مدت ر دو رئیس گرچه که ه ا د، کر ( ظهور پیدا ۱۹۳۳
 ( Allen Renshon2001: 112)   . مباند 

  ۱7داشته است. از ابتدای قرن    ۱8را در طول قرن    بیشرتین نرخ رشد   ه نظر جمعیت برد   متحده آمریکا از ایاالت 
پایا   ۳۹۹000حدود   آورده شده تا  به آمریکا شاملی  بین  آن   تن   ۳48000حدود    و   ۱۹ن قرن  برده سیاه  ها 

به آمریکا   ۱8های میانی قرن  وارد شدند. ورود شامر زیادی از آفریقائیان در سال   ۱808و    ۱70۱های  سال 
بردگان    با افزایش جمعیت و رشد و زادوولد   ۱۹در قرن    . تبار شده بود سبب تنش بین آنان با آمریکائیان آفریقایی 

تاریخ    ( 4۱6  : ۱۳80)لودتکه    . د ش ها قوت و استحکامات بیشرتی برقرار  در آمریکا کاهش یافت و بین این گروه 
کند که از بردگی و بندگی به آزادی منتهی  ها مسیر را طی می سیاهان در آمریکا حکایت از این دارد که آن 

بودند که ساالنه    ، ل شد کام   ۱۹70که در سال    ی قانون های صنعتی و تجاری طبق  شود. شکت می  موظف 
ب  را  نیروی استخدام خود  تعیین بندی اساس سهمیه ر گزارش  اقلیت های  برای  با سهمیه  کن اعالم    ها شده  د و 

های مهم را در رفع  شده در قانون مربوطه مطابقت دهد. از سوی دیگر دیوان عالی آمریکا نیز گام اختصاص داده 
-پوستان را به شیوه پی، سیاه سی سی که در ایاالت جنوبی مثل جورجیا، آالباما و می ها برداشت؛ طوری  نابرابری 

کردند. این وضعیت توسط دیوان عالی تغییر  های گوناگونی مثل شط خواندن و نوشنت از حق رأی محروم می 
 ( 2۱5  : ۱۳8۹  )بیژن   . برداشته شد   ۱۹6۹و    ۱۹65،  ۱۹62های  کرد و آخرین موانع حق رأی سیاهان در سال 

 های اقلیت گروه  دیگر در آمریکا موانع قانونی زیادی وجود داشت که از ورود سیاهان و   ۱۹60درواقع تا سال  

 ، شدند ندرت از کار یا آموزش ممنوع می ها به زن د. اگرچه  کر نژادی به کار و یا مؤسسات آموزشی جلوگیری می 
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 ها گرفنت آن کار کردند و بسیاری از کارفرمایان نیز از به ها خودداری می ها از پذیرش آن اما بسیاری از دانشگاه 

می  رئیس .  دند کر پرهیز  که  بود  راستا  این  جانسون   جمهور در  در   لیندون  را  مدنی  حقوق   آگوست   6قانون 

 این روز در تاریخ آمریکا روز پیروزی بزرگی برای جنبش حقوق مدنی پس از زمانی طوالنی از  د. کر امضا    ۱۹64

بار توسط کندی در  اما اصطالح تبعیض مثبت نخستین   شود، دانسته می آوردن حقوق مردم  دست ه ب   مبارزه برای 
فرمان  .  کارگیری نیروی کار توسط پیامنکاران داده شد به   برای   او   ۱0۹25در فرمان اجرایی شامره    ۱۹6۱سال  

در برخورد با تقاضاهای  کرد که پیامنکاران فدرال باید  مسئله تبعیض مثبت تضمین می   باره اجرایی کندی در 
صورت برابر  ها را به گرفنت نژاد، عقیده، رنگ و تابعیت افراد برخورد کنند و آن نظر استخدام، بدون در   مورد   کار در 

 (  Lapenson 2009: 2)   . کارگیرند با دیگران به 
این سخرنانی  )که بعدها  ۱۹65هاروارد در سال  جمهور لیندون جانسون در سخرنانی خود در دانشگاه رئیس 

مسئله    باره عنوان مبدأ برای تغییر آمریکایی بدون تبعیض در نظر گرفته شد( در برابری ملی و نژادی به   باره در 
که پاهایش را با زنجیر   حالی   در   ، ها توانید شخصی را سال »شام منی   :د کر گونه بیان  اعامل تبعیض مثبت این 

دارید و سپس او را آزاد کنید و به خط شوع مسابقه )نقطه صفر( برسانید و به او بگویید که تو    نگه   ، اید بسته 
صورت شام اعتقاد داشته باشید که عدالت و انصاف را کاماًل  ین ه اکه با دیگران رقابت کنی و ب آزادی برای این 

ین کسی بود که طرح  نخست  کسون ریچارد نی   جمهور چنین رئیس هم   ( Anderson 2004: 88)   . اید رعایت کرده 
گرفنت  کار در واکنش به ادامه تبعیض نژادی در به   کرد. ها پیاده  کارگیری اقلیت سیاست فدرال را برای تضمین به 

کاران الزم است از طرح  دولت نیکسون بیان کرد که در طرح گسرتش فیالدلفیا، پیامن   ۱۹6۹افراد، در سال  
و  ۱۹70 های کار حامیت کنند، دیوان عالی فدرال نیز این طرح را در سال  ها برای کارگیری اقلیت گسرتش به 

 ( Fischer, & Barnes2002: 70) .  د کر های تبعیض مثبت تأیید  موجب آرایی برای حامیت از برنامه به   ۱۹7۱

  طور به   ؛ ها توانسته است تبعیضات را کاهش دهد شان برای اقلیت سیاست تبعیض مثبت با اقدامات ترجیحی 
پوست  از نسبت به کارگر سفید   % 60پوست کمرت از  ، یک کارگر سیاه ۱۹64منونه، پیش از تصویب قانون مدنی  

پوست از  رسید. تعداد قضات و وکالی سیاه  % 75این نسبت به  ۱۹۹۳که در سال   حالی  گرفت در دستمزد می 
ن از  ا ، شامر مهندس % 5/ 6به    % 2طور پزشک از  رسید. همین   2000در سال    % 5/ ۱به    ، ۱۹78در سال    ۱%/ 2
دانشکده حقوق    ۱۹۹7از سوی دیگر در خزان    . رسید   % 6/ ۱به    % 2/ 6دانشگاه از    تادان و شامر اس   % 5/ 5به    ۱%/ ۱

سال گذشته    نسبت به پوست  دانشجویان سیاه شامر    و   تبعیض مثبت را از میان برداشت   دانشگاه تگزاس، برنامه 
 ( Global Rights Institution 2005: 14-20)   . تنزل پیدا کرد   تن   ۱۱به    ند، بود   تن   65که  

  ۱۹78سال    Bakeمتحده در پرونده  دیوان عالی ایاالت   های قضایی در مورد اسرتاتیژی تبعیض مثبت: منونه 
اما همین دیوان در    ، پذیرد های نژادی ایجادشده توسط دانشگاه کالیفرنیا، تبعیض مثبت را منی در مورد سهمیه 

 یهای داد قرار  از اعتبارات فدرال را به  % ۱0پذیرد که می  Fullilove v. Klutznickنده در مورد پرو  ۱۹7۹سال 
ای  شده است. دیوان عالی قاعده  پوست منعقد کاران رنگین اختصاص دهد که در زمینه امور عمومی با مقاطعه 

های فدرال یا دولتی بر اساس رضورت در راستای اقدامات  اساس آن متام برنامه را نیز وضع کرده است که بر 
در قضیه   ( 208- 207 : ۱۳8۳ )فرومن  . ( مورد ارزیابی قرار گیرد Les programmes preferentiels)  ترجیحی 
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-مدمت که اقلیت های آموزشی کوتاه ها رأی داد که دوره دادگاه به نفع اقلیت   ۱۹7۹فوالد کاران علیه وبر در سال  
دهد منطبق با اهداف قانون اساسی است و در توضیح این رأی خویش چنین استدالل  اولویت قرار می ا را در  ه 

ت قصد جربان تبعیضات خاص گذشته بوده است و پیرشفت سفیدپوستان را  مد کند که دوره آموزشی کوتاه می 
  2000در سال    « اسمیت علیه دانشگاه واشنگنت » طور در قضیه پذیرش  جهت محدود نکرده است. همین بی 

دادگاه استیناف فدرال از سیاست اجرای تبعیض مثبت در دانشکده حقوق دانشگاه واشنگنت حامیت کرده  
شویم اسرتاتیژی تبعیض مثبت از  شده متوجه می های بیان با توجه به پرونده   ( ۳5۳  : 55شامره    )ُگرجی،   . است 

 است. گرفته    های آمریکا موردحامیت و توجه کافی قرار سوی محکمه 
 تبعیض مثبت در هند 

از هر کشوری سابقه  بریتانیا شوع   ؛ دارد   تر ای طوالنی تبعیض در هند  بود و پس   از زمان استعامر   ازآن شده 

قانون اساسی هند    ادامه پیدا کرد. در چهاردهمین اصالحیه   ۱۹47در قانون اساسی هند پس از استقالل  
اصالحیه   ۱۹62 اس مانند چهاردهمین  قانون  آمریکا  ای  با همه ۱868اسی  شد که  اعالم  به   ،  باید   طور افراد 

 های خالف قانون اساسی آمریکا، یک استثناء برقرار شد و آن تبعیض مثبت به نفع گروه اما   ، مساوی رفتار شود 

منظور رفع اثرات منفی نظام تبعیض کاستی  تبعیض مثبت در هند به   ( Sowell 2004: 24)   . محروم جامعه بود 
اساس نقش سنتی  های مردمی بر گروه   ، های گذشته است میراث سنت  ده است. در نظام کاستی هند که ش   مقرر 

  ،گرفتند و آنچه در بیرون از این نظام قرار داشت مراتبی قرار می بندی سلسله یک طبقه  در   ، آبا و اجدادشان 
ای است که در  های اولیه وه مورد تبعیض و تحقیر شدیدی قرار داشتند و حال یکی از گر  ها« بودند که »نجس 
 های تبعیض مثبت در هند قرار دارند. هستند که موردتوجه خاص برنامه  اقشار محروم جامعه   دیگر میان  

بار در طول جنبش ملی هند احساس شد  های محروم برای نخستین رضورت تبعیض مثبت در جهت بهبود گروه 
ن رهرب، اهمیت موضوع را مطرح کرد و سبب باال  ی نخست عنوان  مهامتا گاندی یک هندوی مؤمن و متدین به 

های گاندی باعث شد اهانت و تحقیر به طبقه فرودست تا حد زیاد کاهش  رفنت شعور این طبقات شد تالش 
از سیاست تبعیض مثبت در    ۱۹۳5در قانون اساسی استقالل هند در سال    ( Sunita1997: 145-146)   . یابد 

در قانون    . شده است   حامیت   ، د ن ده از جمعیت هند را تشکیل می    % 2۳  که حدود   ها جهت بهبود شایط کاست 
های دولتی و  ها، استخدام در پست های پارملانی، امتیازات در پذیرش مدارس و دانشگاه اساسی رزرو کرسی 

  منظور به های قانون اساسی هند مفادی را که  ماده   . شده است   بینی ها پیش دیگر منافع مالی متعدد برای آن 
که نظام کاستی را ملغی و اِعامل آن را جرم تلقی کرده   ۱7اند از ماده اهداف تبعیض مثبت وضع کرده عبارت 

شده است و   بینی ها پیش های محروم و کاست ارتقای آموزش و منافع اقتصادی برای گروه  46است.  در ماده 
در نظر     نفع گروه ذی   ی محلی و برای منایندگان را برای نهاد تقنین   دخیره   های کرسی   ۳۳0و    ۳22های  در ماده 

است  سال   ( Swell, op, cit: 25)   . گرفته    Backward Classes Commission  عنوان   با نهادی    ۱۹58  در 
 A Global)   . منظور اجرای نظام تبعیض مثبت در قانون اساسی تشکیل شد مانده( به )کمیسیون طبقات عقب 

Perspective ) 
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که مورد   ی های آموزان طبقات ویژه یا آن دهد که دانش سو نشان می به این  ۱۹70 گرفته از دهه مطالعات صورت 
-در دانشگاه   ند ا ها تعلق دارد توانسته که به آن   را   ای نیمی از سهمیه   ند، ا گرفته   هدف سیاست تبعیض مثبت قرار 

ها و مدارس  حکومت مرکزی از دانشگاه   200۱ل  در سا   . کسب کند   ، های طبی و مهندسی ویژه دانشکده به   ، ها 
د که سازمان  کر شود و پیشنهاد    کامل شده  ذخیره های  های کرسی طبی خواست که تضمین کنند متام سهمیه 

ویژه  دانش   تعلیامت  شود برای  تشکیل  محروم  طبقات  عضو  در    ( Ghosh1996: 140)   . آموزان  سهمیه  این 
آموزان متعلق به طبقات  است که منرات حداقل و مردودی برای دانش   ده دلیل کامل نش   این   تحصیالت عالی به 

چون اعضای طبقات فرودست اگر    . امری معمولی بود   ، ها و مدارس ابتدایی هند ویژه و قبایل ویژه در دانشگاه 
گر  حتی ا .  ها و ترجیحات استفاده کنند، نیاز به حامیت مالی و منابع اضافی داشت بخواهند واقعاً از سهمیه 

  افزار نوشت ها و  هزینه کتاب   ، برای تحصیل طبقات فرودست مهیا کند   دولت خدمات مقدماتی، آزاد و رایگان 
اگر مدارس نزدیک نداشت    ، آموزان روستایی نبود و دانش   شدنی تأمین آموزان توسط این مردمان فقیر  برای دانش 
 ( Swell, op, cit: 32)  . ند ن ان را تهیه ک ش ونقل و مسکن فرزندان هزینه حمل   ند توانست ها منی والدین آن 

 تبعیض مثبت در مالزی 

های پیرشفته جنوب شقی آسیا  عنوان یکی از کشور میلیون نفر و به   28مالزی کشوری است با جمعیتی بیش از  
  %50  فرهنگی دارد و ترکیب جمعیتی آن عبارت است از قومی و چند رود. این کشور ساختاری چند به شامر می 

  Buku Tahunan)   . دهند های کوچک دیگر تشکیل می هندی و مابقی را قومیت   % 7چینی،    % 24یی،  ماال 
Peranghaan 2001: 20, 28, 29 )   قرن پیش بدین ترکیب نبوده است اما این ترکیب جمعیتی امروزین تا نیم ،  

در کشوری که متعلق به بومیان ماالیی    هم آن   ، ها بود ها بیشرت از میزان جمعیت ماالیی طوری که جمعیت چینی 
جمعیت    ۱۹48که در پی استعامر انگلیس به این رسزمین آمده بودند. در سال    ند ها مهاجرانی بود بود و چینی 

بود. البته تغییرات   % ۱0ها و جمعیت هندی  % 4۳ها که جمعیت ماالیی حالی  در  ، بود  % 45ها در مالزی چینی 
تر، بهبود کیفیت زندگی بومیان  چیزی فراتر از میزان جمعیت است و تغییر مهم   امروز مردم مالزی   در جامعه 

ماالیی است که روزگاری در اقلیت بودند و این تحوالت، ریشه در تاریخ سیاسی کشور مالزی دارد. مالزی در  
سیاسی و  را در نظامی    مهم   ی از استعامر بریتانیا مستقل شده و از زمان استقاللش تحوالت   ۱۹57آگست    ۳۱

 است.   اشته حقوقی پشت رس گذ 
به  مالزی  اساس  تبعیض منظور جربان عقب قانون  و  ماالیی ماندگی  علیه  استعامر، های عمدی  دوران  در   ها 

ها نیز تابعیت مالزی اعطا  ها و هندی که به چینی این ها در نظر گرفت و ضمن  های خاصی را برای آن حامیت 
 ها و بومیانها به نفع ماالیی رصاحتاً بعضی نابرابری   8ن اصل برابری در ماده  رغم بیا به قانون اساسی مالزی  کرد.  

تبعیض منی  در دان را  و   8ماده    5بند    د.  رفاه  برای حامیت،  »قواعدی که  است:  آمده  مالزی  اساسی   قانون 

 ب به مردم تناس هایی که به شود یا سهمیه جمله سهمیه زمین( در نظر گرفته می   پیرشفت مردم بومی ماالیی )از 

 ۱5۳« در ماده  . کنند را نقض منی   8یابد، اصل برابری مذکور در ماده  بومی در خدمات عمومی اختصاص می 

 ولی   ، کند از برنامه تبعیض مثبت حامیت می   ، برانگیزترین مواد این قانون است قانون اساسی که یکی از بحث 

 . د کن گویند که تبعیض نژادی را توجیه می مخالفان این قانون می 
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   (The slaughter of sacred cows, The Economist, 3 April 2003 )    اجازه    ۱5۳ماده پادشاه کشور  به 
ماالیی . دهد می  خاص  موقعیت  تضمین  برای  ایالت که  بومیان  و  قانونی  ها  منافع  و  ساراواک  و  صباح  های 

تحصیلی و    هزینه مومی، کمک های خاصی را در استخدام ع بکوشد و فراتر از آن باید سهمیه  های دیگر گروه 
به  بدهد آن  آموزشی  اختصاص  مالزی   ( Constitution Art 153)   . ها  جدید  اقتصادی   NEP (The   برنامه 

Malaysian  New Economic Polic سال در  نخست   ۱۹7۱(  زمان  عبدالرزاق  در  بر    شد تصویب  وزیری  که 
توسعه    برنامه   (NEP)  از انقضای پس    ۱۹۹۱ال  ها در نظر گرفته شد. در س مبنای آن تبعیض مثبت برای ماالیی 

شد NDP   (The National Development Policyملی   جایگزین  محمد  ماهاتیر  توسط   ) .   (Gordon P 

Means1991: 7-17 ) 

 برش مبانی فلسفی تبعیض مثبت در نظام حقوق 
 گیرد. سه اصل بنیادین برش نیز می حقوق   تبعیض مثبت، مرشوعیت خویش را از مبانی فلسفی و اصول اولیه 

 کنند که در این برش، یعنی آزادی، برابری و عدالت از زوایای مختلف با تبعیض مثبت ارتباط پیدا می حقوق 

از: آزادی،    اند عبارت   که ند  ا برش مبتنی بر سه اصل اساسی قواعد حقوق   شود. همه قسمت به آن پرداخته می 
های نظری  برش، تبعیض مثبت مرشوعیت و ریشه ( در حوزه حقوق ۳27  : ۱۳86ن  )کاتوزیا   . برابری و عدالت 

تواند مفهوم تبعیض مثبت را اثبات  تنهایی منی کدام از این اصول به هرچند هیچ   .گیرد خویش را از این اصول می 
بت مرشوع  گیرد. برای اینکه تبعیض مث بلکه در ظاهر امر تبعیض مثبت در تعارض با این اصول قرار می   ، کند 

و برابری و عدالت شود  می کنار هم قرار گیرند؛ در این امر آزادی کمرت مطرح  تلقی شود الزم است که این اصول  
در    . برابری انواع فراوان دارد که  یادآوری است    شایسته سازد.  در همزیستی و تلفیق یکدیگر، تبعیض مثبت را می 

سیاسی است  ـ های اجتامعی صورت برابر از فرصت ندی افراد به م این تحقیق برابری به معنای برخورداری و بهره 
ها دو خواهر توأمان از  دیگر برخورداری برابر از ثروت و مواهب اجتامعی است. آزادی و برابری انسان عبارت یا به 

احب ها را موجوداتی ص اند. وقتی قرار شد انسان ها« زاده شده »حق داشنت انسان   بطن یک مادر یعنی اندیشه 
که   گیری از آن توانایی بهره  برابری در حق و مسئله  مسئله  :شود دیگر مطرح می  دو مسئله  فوری حق بشناسیم 

ای  ها عدالت است و آزادی وسیله آرمان اصلی همه انسان   ( 2۱۳  : ۱۳8۱  )موحد   . ست ها هامن آزادی انسان 
کند که  از طرفی هم تأکید می  . ل عملی است آزادی حکم اولیه عق  ، به باور کانت  . است برای رسیدن به عدالت 

برای تأمین آزادی در جهت توانایی   ابراین (. بن ۳28  : )هامن   . ارزد اگر عدالتی نباشد، زندگی به زحمتش منی 
به فرصت  برابری افراد و رسیدن  نظام حقوق   ، های  را در  تبعیض مثبت  برش طبق شح ذیل درک  اسرتاتیژی 

 کنیم. می 
 دی تبعیض مثبت و اصل آزا 

های مهم مفهوم حق است و تحلیل آن،  از جلوه آزادی شعار اصلی انقالب کبیر فرانسه بود. از طرف دیگر آزادی  
برش دارد.  مفهوم آزادی هامنا قدرت بر اندیشیدن و یا انجام عمل توسط فرد  جایگاه ویژه در مطالعات حقوق 

آزادی به دو   برلین   آیزیانظر فیلسوف مشهور    دی از تر آزا در مفهوم وسیع   . اساس اراده و خواست خود فرد است بر 
های کند و در نفی دخالت نهاد شود: آزادی منفی دخالت دیگران را نفی می مفهوم مثبت و منفی تفکیک می 
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آزادی حیات، آزادی بیان، آزادی ادیان، آزادی مال، آزادی در سالمت و    مثل   ؛ کند سیاسی موضوعیت پیدا می 
شود. آزادی مثبت به معنای  به معنای نبود مانع بیرونی در برابر اراده فرد تعریف می دی منفی  یعنی آزا   . تحصیل 

بحث است    های سیاسی قابل اراده افراد از طرف دیگران مثل نهاد کند؛ با کنرتل بر  نبود اجبار درونی تعریف می 
انتخاب و اعامل آگاهانه اراده تحقق  جود  و در    کالم در یک   . داند و دخالت دولت را در امور عمومی مجاز می 

برشی در بحث آزادی منفی و مثبت به دودسته  فیلسوفان سیاسی و حقوق   ( 57  : ۱۳88)سید فاطمی    . یابد می 
شدت از آزادی منفی  های معارص چون هایک به مثل جان استوارت میل از لیربال  ی شود: فیلسوفان تقسیم می 

اندیشمندان ن کن دفاع می  مثبت    ی د.  آزادی  مدافعان  زمره  تیلر در  معارصان چارلز  از  و  مارکس  و  چون هگل 
های حامیتی دولت به گونه حداکرثی دفاع مدافعان آزادی مثبت از دخالت  ( 6۱  : )هامن   . د ن آی حساب می به 

های  نفع گروه توزیع درآمد به  باز   دولت در   که نیازمند مداخالت حامیتگرایانه دلیل  این  کنند. تبعیض مثبت به  می 
تنها کمرت تعارض  اما با آزادی در مفهوم مثبت نه   ، پذیر جامعه است، در تقابل با آزادی در مفهوم منفی است آسیب 

 کند. بلکه آن را توجیه می   ، دارد 
 تبعیض مثبت و اصل برابری 

انصدساله )از زمان  در یک فرایند تاریخی حدوداً دو هزار و پ  ، برش است اندیشه برابری که امروز از ارکان حقوق 
های مهم  ین بند نخست شده است. اصل برابری از    یان تا امروز( در ذهن انسان امروز تثبیت ئ افالطون و سوفسطا 

آید. در  حساب می به   ۱۹48برش  تا اعالمیه حقوق   ۱78۹برشی از اعالمیه انقالب کبیر فرانسه  اعالمیه حقوق 
عنوان یک سیاست یا  اجتامعی است که تبعیض مثبت به ـ یاسی منظور دستیابی به برابری در امور س حقیقت به 

طبق  توانند شود. در این راستا، دولت و دیگر نهادهای عمومی می روش برای نیل به دستیابی آن طراحی می 
کودکان   زنان،  محرومان،  معلوالن،  برای  مثاًل  مثبت  تبعیضات  ایجاد  با  مختلف  افراد  میان  معین  معیارهای 

ند و  کن طور واقعی برقرار ... در امور اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی تساوی را به ها و یکاران، اقلیت ساملندان، ب 
 ها در جامعه بکاهند. ها و نابرابری از کاستی 

 تبعیض مثبت و اصل عدالت 
  : )موحد، پیشین .  ی رفتار برابر است با افراد برابر و رفتار نابرابر با افراد نابرابر ا عدالت طبق تعریف ارسطو، به معن 

مانند بردگان، زنان و معلوالن  های انسانی نابرابر وضوح رفتار نابرابر با گروه این تعریف ارسطو از عدالت به  ( ۹4
شود.  نامد. درنتیجه، از بخش دوم تعریف ارسطو، تبعیض مثبت برداشت می حال عادالنه می   عین   را توجیه و در 

شده  نیز  متفاوت    ی تعاریف از آن  شده است و    ست و به انواع مختلف بیان بسیار گسرتده ا ی  بحث عدالت    ی از سوی 
 شود. جمله به عدالت اجتامعی و توزیعی و نسبت آن با تبعیض مثبت پرداخته می آن    از   ؛ است 

رود: در معنای کلی خود تنها ناظر به اجتامع و  عدالت اجتامعی در دو معنا به کار می   عدالت اجتامعی:   
چون  هایی منابع در یک جامعه است و در معنای خاص و مضیق آن ناظر بر جربان وضعیت  ه تخصیص منصفان 

فقر و    ا ای و حت های حرفه پناهی و درماندگی در دوران بیامری، سالخوردگی، محرومیت از آموزش بیکاری، بی 
 ( 84  : ۱۳8۳  )هوفه   . گرسنگی است 
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هایی که از  کند افراد و گروه دولت تفاوت منی در عدالت اجتامعی برای   عدالت اجتامعی و تبعیض مثبت: 
سابقه   ند و یا ا چه مذهب، قوم، فرهنگ، زبان و یا دینی   دارای ند،  ا شوند چه کسانی ها برخوردار می این مزیت 

چنین عدم توانایی این افراد و عدم قدرت در رقابت، محصول تبعیض مستقیم و یا غیرمستقیم ها چه بوده و هم آن 
هایی است که درگذشته دچار  گروه   از   بوده است یا خیر. ولی در تبعیض مثبت، هدف رفع محرومیت ها  علیه آن 

بوده است. دولت وظیفه دارد  اند و معموالً حاصل تبعیض مستقیم و غیرمستقیم علیه آن محرومیتی شده  ها 
هایی که بر  عدالتی تا بی ها سوق دهد سوی نوعی رفتار ترجیحی با این گروه ها و عملکردهای موجود را به نهاد 

گیری کرد که  چنین نتیجه توان  بنابراین می   ( 77  : ۱۳8۳  پرتیک   )فیتز   . د شو شده است، ترمیم    ها تحمیل آن 
شده بر فرد یا گروهی از  های تحمیل عدالتی هدف مشرتک عدالت اجتامعی و تبعیض مثبت درنهایت رفع بی 

 افراد است. 
برخی از اندیشمندان عدالت توزیعی و عدالت اجتامعی را در ذیل یک    عدالت توزیعی و تبعیض مثبت: 

ب   . اند و عدالت توزیعی درواقع هامن عدالت اجتامعی است مفهوم تعریف کرده  اجرای  رسد در  نظر می ه  اما 
ولی در عدالت توزیعی    ، هاست های سیاسی به دنبال توزیع عادالنه امکانات و فرصت عدالت اجتامعی نهاد 

ها و منابع بین افراد  توزیع امکانات، فرصت باز در آن مسئله  کند و  تقسیم ثروت به نحو آمرانه مداخله می   دولت در 
خاص و محروم    ی در تبعیض مثبت روش اِعامل این اسرتاتیژی برای گروه   ( 4۳  : ۱۳8۹)کاتوزیان    . مطرح است 

، جلوگیری از مترکز منابع و  است. در عدالت توزیعی در حقیقت دغدغه اساسی دولت خاص    ی های به شیوه 
-مراتب چنین نتیجه گرفته می درنهایت سلسله   ، وجود این   خاص و توامنند است. با   شامری ها در دست  فرصت 

گذاری تبعیض مثبت  ولی هدف سیاست  ، است سو جهت و هم عدالت توزیعی و تبعیض مثبت در یک که شود 
 ن جامعه مورد هدف عدالت توزیعی قرار گیرد. تواند در درو شود که می شامل گروه محدود و خاص می 

 هاى مىل یا قومى، مذهبى و زبان حقوق افراد متعلق به اقلیت  تبعیض مثبت در اعالمیه 
اقلیت   اعالمیه  به  متعلق  افراد  دسامرب  حقوق  در  زباىن  و  مذهبى  قومى،  یا  مىل  تصویب   ۱۹۹2هاى   به 

 طور ویژه به ین و تنها سندی است که به نخست ای ماده  ۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این اعالمیه 

 گرچه اینا رود.  ها به شامر می ترین منبع رسمی در شناسایی حقوق اقلیت ها پرداخته است و مهم حقوق اقلیت 

گذاری داخلی  ند و مفاد آن برای قانون کن ها آن را اجرا می اما بیشرت دولت   ، آور نیست ها الزام اعالمیه برای دولت 
سیاست   و  مذهبی اتخاذ  و  زبانی  قومی،  تنوع  دارای  که  کشورهایی  برای  حامیتی   ی راهنامی ند،  ا های 

 های حامیتیها باید برنامه طور واضح و رصیح آمده است که دولت . در این اعالمیه به د شو دانسته می   مند ارزش 

 ه با ادبیاتی متفاوت و محکمی که در ابتدای درواقع در این اعالمی   . های اقلیت تدارک ببینند ای را برای گروه ویژه 

  استفاده   States should/Appropriate measuresها باید، اقدامات مناسب... ) چند ماده از عبارت »دولت 
اما در معنا و مفهوم    نشده تبعیض مثبت استفاده   شده است، از تبعیض مثبت حامیت کرده است، هرچند از واژه 

گذارد، چیزی جز تبعیض مثبت از آن  ها بر دوش دولت می های خاص از اقلیت و تعهداتی را که برای حامیت 
 طور خاص به اسرتاتیژی تبعیض مثبت اشاره داشته است. شود. در دو ماده مزبور به برداشت منی 

 آماده است:   4در ماده  
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طور کامل و  ها بتوانند به کنند که افراد متعلق به اقلیت ذ می ها، در صورت لزوم، تدابیرى اتخا دولت  -۱
گونه تبعیض و در شایط برابرى کامل در  های اساىس را، بدون هیچ برش و متامى آزادی واقعی حقوق 

 مقابل قانون اِعامل کنند. 

ها امکان  ت منظور ایجاد شایط مناسبى که به افراد متعلق به اقلی کنند به ها تدابیرى اتخاذ می دولت  -2
شان را، جز در مورد  ورسوم ها و نیز آداب هاى خود را عنوان کنند و فرهنگ، زبان، سنت دهد تا ویژگى 

 اعامىل خاص که ناقض قوانین مىل و در تضاد با هنجارهاى جهاىن است، گسرتش دهند.   

ها امکان یادگیرى  ها باید در حد امکانات، تدابیر خاىص اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت دولت  -۳
 زبان مادرى یا کسب آموزش به زبان مادرى خود را داشته باشند. 

 ها، زبان و آموزش اتخاذ کنند تا آگاهى از تاریخ، سنت   ها باید در صورت لزوم، تدابیرى در زمینه دولت  -4

باید    ها برند، تشویق شود. افراد متعلق به اقلیت ها به رس می هایى که در قلمروى آن فرهنگ اقلیت 
 یادگیرى و شناخت جامعه در متامیت آن را داشته باشند.   امکان 

ها بتوانند در پیرشفت و توسعه اقتصادى  ها باید تدابیر خاىص اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت دولت  -5
 « . جانبه مشارکت کنند کشور خود به نحوى همه 

 ده است: ش اعالمیه ترصیح    8ماده    ۳دربند    چنین هم 
اند،  شده   ها برای تضمین برخورداری واقعی از حقوق مذکور در اعالمیه حارض اتخاذ »تدابیری که از طرف دولت 

برش تلقی پسند در جهت نفی اصل برابری موجود در اعالمیه جهانی حقوق عنوان دلیل محکمه اساساً نباید به 
 « . شوند 

ها باید توجه داشت این است که رصف اقلیت  اسرتاتیژی تبعیض مثبت در مورد اقلیت   درباره که    هایی ته نک به  
ست که به  ها این محرومیت و نیازمندی آن   بلکه   ، مندی از تدابیر ویژه دولتی نیست بودن، دلیل برای توجیه بهره 

 بخشد. های تبعیض مثبت مرشوعیت می برنامه 
 للی منع هرگونه تبعیض نژادی امل تبعیض مثبت در کنوانسیون بین 

 کنوانسیون منع هرگونه اشکال تبعیض نژادی، خواستار آن است که کشورها قوانینی را مبنی بر حذف تبعیض 

 منظور آمیز که به ظاهر تبعیض حال از اقدامات به عین   در .  در ارتباط با نژاد، رنگ، عقیده یا تابعیت وضع کنند 

نابرابری  نفع گروه رفع  به  و  نیازمند که در ه ها  تبعیض   ای محروم و  انواع  بوده گذشته قربانی  نژادی    ، اند های 
ب   ، کند می   حامیت  اینکه وضع آن رضوری باشد، هدف آن حذف تبعیض باشد و پس از رسیدن به    ه مرشوط 

 ادامه پیدا نکند.   اهداف خود، 
می  استدالل  مثبت  تبعیض  تبعیض مخالفان  مثبت،  تبعیض  اِعامل  درنتیجه  که  وارونه    کنند  یا  معکوس 

 (Ladiscrimination a rebours برای گروه ) .در همین خصوص،   های اکرثیت در جامعه به وجود خواهد آمد
هایی که موجب اتخاذ  این سیاست شده  از حصول هدف  کند که تبعیض مثبت پس کنوانسیون بیان می   ۱ماده  

رضوری باشد و درنتیجه تا این زمان این اقدامات  رود که استفاده از آن و تا زمانی به کار می   یابد است ادامه منی 
های نژادی  منظور تأمین ترقی شایسته برخی از گروه »تدابیر خاصی که رصفاً به   :جنبه تبعیضی نخواهند داشت 
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از حقوق  برای متتع و استیفای  افرادی که  آزادی یا قومی یا  در شایط متساوی محتاج    های اساسی برش و 
د، مرشوط بر اینکه  ش منزله تدابیری که جنبه تبعیض نژادی دارند تلقی نخواهد  شده باشد، به   اند اتخاذ حامیت 

هایی که های نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدف این اقدامات منجر به برقراری حقوق متامیز برای گروه 
 « . نیابد   ده بود ادامه ش موجب اتخاذ تدابیر مذکور  

های اجتامعی  »دول متعاهد در صورت اقتضاء در زمینه   کنوانسیون مقرر داشت است:   2چنین در ماده  هم 
های نژادی یا  و اقتصادی و فرهنگی و غیره تدابیر خاص و معینی برای تأمین رشد و توسعه مطلوب برخی گروه 

گردد که  این تدابیر بدین منظور اتخاذ می   .منایند می   ها و افراد اتخاذ ها و حامیت از این گروه افراد وابسته به آن 
های اساسی در شایط متساوی برای ایشان تضمین شود ولی نباید پس از  برشی و آزادی استیفای کامل حقوق 

 « . های نژادی گردد نیل به هدف موجب و منشأ حفظ حقوق غیرمتساوی و متامیز برای گروه 
گردند  های عضو متعهد می »دولت   مناید: ثبت را چنین فراهم می کنوانسیون سازوکار تبعیض م   3ماده  

منظور مبارزه با تعصباتی که به تبعیض  ه های آموزشی، علم، فرهنگ و اطالعات ب اقدامات مؤثر و فوری را در زمینه 
  های قومی و ها و گروه گردد و نیز درراه تحقق بخشیدن به تفاهم، مدارا، دوستی میان ملت نژادی منجر می 

چنین تالش در جهت تبلیغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادی سازمان ملل متحد و منشور جهانی  نژادی و هم 
های سازمان ملل مبنی بر حذف متام اشکال تبعیض نژادی و اجرای مواد این میثاق، به  برش و اعالمیه حقوق 
 « . آورند عمل 

 گیری نتیجه 
سوی برابری ماهوی  ر از گفتامن وضع حقوقی برابری شکلی به گذا   پیدایش مفهوم حقوقی تبعیض مثبت نتیجه 

برش و ستون فقرات ها در راستای تأمین برابری که بنیان اساسی حقوق و واقعی در عرص جدید است. تعهد دولت 
برشی ملزم به برقراری های حقوق های رفاهی و معاهده ها با توجه به سیاست ساالری است. دولت نظام مردم 
های  هاست. تأمین برابری و ایجاد فرصت برابر برای گروه های مختلف جامعه نظیر اقلیت گروه   ملی بین مساوات ع 

قومی، ساختار اجتامعی و  ـ های گذشته ناشی از تعصبات نژادی عدالتی پذیر جامعه که قربانی ستم و بی آسیب 
پذیر نیست.  ی تبعیض مثبت امکان اسرتاتیژ  خودکامگی اکرثیت است بدون حامیت مؤثر و اقدامات ویژه نظیر 

بریم که تنها با اعالم ناگهانی برابری قانونی و آزاد گذاشنت مردم در  ها پی می مطالعه تجربه تاریخی ملت  با 
بلکه با آزاد    ، های محروم و فرودست جامعه ایجاد نشد مندی از حقوق برابر تغییرات مطلوب در وضعیت گروه بهره 

تر  تر، ضعیفان ضعیف ها را عمیق های اقتصادی شکاف اجتامعی و فعالیت ـ ای سیاسی ه گذاشنت افراد در رقابت 
به   ۱۹60 های جهانی در راستاِی دفاع از حقوق برابر افراد، از دهه وجود اعالمیه  تر ساخت. با ها را غنی و قوی 

مینیسم لیربال فمینیسم تفاوت،  سو اعرتاضات مدنی سیاهان در آمریکا، زنان در اروپا  و در آمریکا در مقابل ف این 
ها در مالزی و امثال آن اعرتاضات عظیمی مدنی را در جهان راه انداختند که خواستار  ها در هند، ماالیی دالیت 

های متفاوت داشتند  ها خواست شان شدند. هرچند آن اعطای حقوق، امتیازات و اقدامات ویژه از طرف دولت 
های گذشته است و دولت باید خود را موظف  عدالتی و جربان بی  ها نابرابری از بین بردن  شان اما وجه مشرتک 

ها فرودست و محروم که بیش از  گذاری، سیاست اجرای و قضایی از گروه های قانون بداند که از طریق نهاد 
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ژه به های وی های نژادی، قومی، مذهبی... حامیت ها اقلیت سایرین و اکرثیت در معرض تبعیض قرار دارند مثل 
ند که از اوایل دهه هفتاد میالدی  ی ها پذیر در همه جوامع هامنا اقلیت های آسیب یکی از گروه   ابراین عمل آید. بن 

حقوق افراد متعلق    دند نظیر اعالمیه کر خصوص سازمان ملل متحد را به خود جلب  املللی و به توجه جامعه بین 
املللی منع هرگونه تبعیض نژادی  ، کنوانسیون بین ۱۹۹2هاى مىل یا قومى، مذهبى و زباىن در سال  به اقلیت 
های نژادی در حقوق  ها و گروه تصویب شد. معاهدات فوق نقطه عطفی در حامیت از اقلیت   ۱۹6۹در سال  

ر مردم  دیگ های قومی، مذهبی و نژادی از توانایی و امکانات برابر با  چراکه اقلیت   ، آید حساب می امللل به بین 
سویی با نظام  در جهت هم   وجود این   مند نبودند. با برشی خود بهره رثیت در استیفای از حقوق عادی و گروه اک 

ها  های نظیر هندو، سیک، جوگی... در افغانستان، اقلیت های رفته بر اقلیت برشی و درمان ستم و تبعیض حقوق 
ی آنان و توامنند ساخنت آنان  برش اسرتاتیژی نظیر تبعیض مثبت با دخالت دولت در پیاده کردن حقوق  نیازمند 

های مختلف زندگی عمومی و مشارکت در امور  منظور مستقل و آزاد زیسنت و مشارکت دادن آنان در عرصه به 
 ند. ا سیاسی مدنی، فرهنگی، اقتصادی و غیره 
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 شده سیک و هندوی افغانستان طرد رسکوب و پایداری: زنان  
 : مهدی دهقانی مرتجم |  الله عامدی : حفیظ یسنده نو   

 چکیده
سیک  و  هندوان  و  ها جامعه  فرهنگی  اقتصادی،  توسعه  در  که  هستند  افغانستان  در  قدیمی  دینی  اقلیت   ،

ایفا کرده  نقشی اساسی  این  اند. رهربان مذهبی یا قرش تحصیل اجتامعی کشور  تاریخ  کرده هندو و سیک، 
رو،  این   اند. از شکل صادقانه مستند نکرده و در فراسوی مرزهای کشور نیز بازگو نکرده جامعه را در افغانستان به 

 صدا در درون و بیرون مرزهای کشور بدل شده است. این اقلیت دینی تقریباً به قرشی نامرئی و بی 
قرار دارد.    تر در حاشیه در این میان، وضعیت زنان هندو و سیک در افغانستان، از نظر اجتامعی و سیاسی، بیش 

تدریج، در  وجود داشت، اما به   ( Guru Nanakهای مرکزی گورو نانک ) برابری جنسیتی و حقوق زنان در آموزه 
فرصتی برای  زندگی روزانه پیروانش در افغانستان رنگ باخت. زنان هندو و سیک هنوز به تغییر امیدوارند و به هر 

کنندگانی پویا در زندگی مذهبی، فرهنگی و اجتامعی  زنند. آنان، مشارکت آفرینی در این فرآیند چنگ می نقش 
حال، به نقش این قرش در تغییرات اجتامعی و فرآیند سیاسی چندان توجه  ند. با این ا نستان جوامع خود و افغا 

دار، حقوق،  نشده و مستند نگشته است. به دلیل مواجهه همیشگی زنان هندو و سیک با تبعیض و آزار دوام 
 شود. تدریج نابود می برابری و جایگاهشان در فضای عمومی و خانگی در افغانستان به 

 لیدواژگان ک 
 . سیاسی، حقوق زنان ـ اجتامعی های دینی، رسکوب  مردساالری، اقلیت 

  

 

   لیسانس علوم سیاسی   (MahdiDehghan49@yahoo.com ) 
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 مقدمه
توان تعیین کرد که در فضاهای عمومی و خانگی به دست  اساس جایگاهی می ای بر جامعه وضعیت زنان را در هر 

کنند. زنان در جهان در  درباره امور اثرگذار بر زندگی خود ایفا می  گیری آورند و نقشی که در فرآیند تصمیم می 
رویند و شامری از عوامل مانند دین و مذهب در  حال توسعه، همیشه و در متام سطوح زندگی با تبعیض روبه 

 تداوم این وضعیت ناخوشایند نقش دارند. 
ال توسعه فرقی ندارد؛ زیرا در این کشور  شان در کشورهای در ح وضعیت زنان در افغانستان با وضعیت همتایان 

کردن از جایگاه اجتامعی و پیرشفت  شوند. فرهنگ و سنت افغانستان، با هزینه نیز فروتر از مردان دانسته می 
سازد. در  های خودشان محروم می شان و برابری و اداره زندگی ستاید و زنان را از حقوق زنان، اقتدار مردانه را می 

شود و توقع دارند مطیع شوهران و مردان خانواده  با زنان مانند شهروندان درجه دو رفتار می   ای چنین جامعه 
 باشند. 

ها، اقلیت دینی قدیمی هستند که در افغانستان زیسته و در پیرشفت اقتصادی، فرهنگی و  هندوان و سیک 
شدن و بدرفتاری  ه رانده ها رسکوب سیاسی، به حاشی اند. آنان سال اجتامعی کشور نقشی اساسی ایفا کرده 

جنگی دهه نود میالدی، هنگامی که  چنین در طول خانه اند. هم کار را تحمل کرده مسلامنان متعصب و محافظه 
جنگیدند، در  مجاهدین وارد کابل و مراکز والیتی شدند و برای تثبیت سلطه خود بر نظام سیاسی کشور می 

شان، با هندوان و  گیرانه مسلامن و غیر مسلامن از احکام سخت   فرآیند اجبارآفرینی مجاهدان برای پیروی مردم 
گرفتند و به  های رقیب و جوامع دیگر را گروگان می انسانی رفتار شد. مجاهدان، مردان و زنان گروه ها غیر سیک 

یامرب  شان از سیره پ کردند. روی کار آمدن حکومت طالبان که تفسیر بنیادگرایانه زنان و دخرتان اسیر تجاوز می 
نشینی زنان  ها و خانه تر اقلیت عنوان نسخه صحیح برای افغانستان اجرا کردند، به آزار بیش اسالم، محمد را به 

 انجامید. 
با فروپاشی حکومت طالبان به دست نیروهای ناتو و امریکا که حامد کرزی را به ریاست دولت موقت در اواخر  

نی را به کار گامشت که علیه مردم جنایت مرتکب شده  ساالرا میالدی منصوب کردند، کرزی، جنگ   200۱
امریکا  دخالت  تالش ـ بودند.  رسآغاز  افغانستان،  در  و  ناتو  تساوی جنسیتی  و  زنان  بهبود وضعیت  برای  هایی 

های ارشد و  سازی بود و برخی زنان نیز در پست گذاری ملت عنوان بخشی از سیاست مندسازی زنان به توان 
کردند و در  های والیتی رقابت  های پارملان و شورا به کار گامشته شدند. زنانی نیز برای کرسی تر در دولت  پایین 

 ها، اقدامات نابرابرانه علیه زنان ادامه پیدا کرد. های جامعه مدنی فعال شدند. با وجود این تالش سازمان 
توجه  ها، موضوعی است که در تحقیق دانشگاهی  وضعیت زنان در جامعه هندوان و سیک  مغفول مانده و 

ها، نامرئی و در حاشیه جامعه باقی املللی و ملی را جلب نکرده است؛ زیرا در مقام اقلیتی در میان اقلیت بین 
کرده اجتامع نیز نتوانسته است در مورد تاریخ اجتامع و نقش زنان در آن ادبیاتی تولید  اند. قرش تحصیل مانده 

نبود ادبیات را درباره این موضوع جربان کند و مصایب شهروندان هندو و   کند. مترکز این مقاله بر آن است که 
خواهد  چنین می سیک و نقش زنان این اقلیت را در توسعه اجتامعی و فرهنگی افغانستان بررسی کند. هم 

ها به جای مقابله با  شود مردان جامعه هندوان و سیک عوامل اجتامعی و سیاسی را تحلیل کند که سبب می 
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های  سازی زنان از حقوق و آزادی ها را از کشور فراری داده است، برای محروم ر و تبعیض که بسیاری از خانواده آزا 
 آنان در فضای خانگی و عمومی گام بردارند.   اساسی 

 زنان در الهیات سیک و هندو 
ند بودند. زنان، برابر، آزاد  م پیش از میالد از امتیازات برابر بهره   ۱500ی ودایی یعنی حدود  مردان و زنان در دوره 

ها  املثل ودایی، موقعیت زنان را در جامعه هندوان و سیک و محرتم بودند و مجاز بودند درس بخوانند. این رضب 
گزینند.« در طول این دوره،  جا سکنا می شوند، خدایان در آن کند: »جایی که زنان عبادت می چنین توصیف می 

ها استخدام شوند.  شان سفر کنند و در بسیاری از شغل شان یا معشوق مرسان توانستند آزادانه با ه زنان می 
رسوده    27شده در جهان از  ترین منت مقدس شناخته ودا، کهن برخی از شاعران ودایی نیز زن بودند. ریگ 

داشتنی و  پروای شوق درونی زنانه برای یک شوهر دوست ها، بیان بی تشکیل شده است. برخی از این رسوده 
 آمیز همرس مشرتک و چیزهایی شبیه این است. ندگی شاد و موفقیت ز 

ها در طول این دوره مرتبط است.  این وضعیت ساده برای زنان عمدتاً به طبیعت مناسبات اقتصادی و فعالیت 
ها رشد کرد، نیاز به  دار بودند و زندگی شبانی داشتند. هنگامی که جامعه هندوان و سیک تر مردم مال بیش 
 ساخت.  اجتامع، حضور گسرتده زنان را در فرآیندهای تولید رضوری می   تداوم 

برهمن  چون  طبقاتی  به  جامعه  دفاع  تقسیم  اجتامعی  نظم  از  که  جنگنده  )طبقه  کاشتیرا  )کاهنان(،  ها 
کردند(، ویشیا )طبقه تجاری و بازرگانی( و شودرا )طبقه کارگر و کشاورز(، مسیر را برای پیدایش نظامی می 
ترین مردان خانواده یا طایفه بر دیگرانی از جمله زنان حکومت  سال االرانه هموار ساخت؛ جایی که کهن س مرد 
تدریج  کردند که ِمهرت یا کِهرت بودند. پس از آن، زنان جایگاه اولیه خود را از دست دادند و برابری جنسیتی به می 

 افول کرد. 
گرفت و آنان را فروتر و  های زندگی زنان را در بر می همه جنبه قوانین و مقرراتی که به طور رسمی اعالم شدند، 

چون خدایگان بپرستد، هرچند آن  ای که یک زن مجبور بود شوهرش را هم داد تا درجه زیردست مردان قرار می 
پرست بود. بر اساس این قواعد، زنان را باید به شوهرانشان وابسته نگاه داشت؛ زیرا شهوتی و  مرد، خودش، زن 

اید ی ب  زنان  کسانی آ ه وفایند.  منی ان ل  مبارزه  نظارت  بندهای  این  گسسنت  برای  که  و  د  رستگاری  کنند. 
 زنان بود.بختی، هدف و موضوع اصلی فضیلت و نجابت زنان، دخرتان، همرسان و بیوه خوش 

از مردان قرار می که هندوییسم، زنان را فرودست در حالی  کرد،  را موجوداتی کِهرت قلمداد می   ها داد و آن تر 
گرایی که در قرن پانزدهم در پنجاب هند ظهور کرد، نیرویی آزادکننده برای زنان در جامعه هندی بود. در  سیک 
های گورو  های عقیدتی اسالمی و هندی است، تأیید برابری جنسیتی در آموزه گرایی که ترکیبی از نظام سیک 
ـ اصلی بنیادین بود. شاهدی وجود ندارد که نشان دهد نانک چنین  ( ۱46۹ه )زاده  گذار این عقید بنیان نانک ـ 

دانست و کسانی که به تعالیم او وفادار  نقش و جایگاهی را ادعا کرده باشد. او، خودش را معلمی معنوی می 
کرد و نظام  ر می گرایی با زنان با احرتام رفتا دهد. سیک شوند که »شاگردان« معنا می هستند، »سیک« نامیده می 

 رفت. کرد که از مرزهای کاست و جامعه طبقاتی فراتر می طلب را حامیت می اجتامعی مساوات 
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  ۱52۱ند. نانک در  ا نانک معتقد بود که زنان هامن روح را دارند که مردان دارند و اعالم کرد که زنان و مردان برابر 
جا ماند. وی مذهبش را  برای مدت کوتاهی در آن   ۱540از افغانستان دیدن کرد و در طول بازدید دیگری در  

تبلیغ کرد و تعداد کمی از هندوها به مذهب جدید جذب شدند. رهربان مذهبی سیک که پس از او آمدند،  
از تغییرات سازمانی که بسیاری   ی گسرتده ا گزین کمی داشتند مگر برای عرضه کردن دامنه های جای اندیشه 

 شده در تضاد بود. گی نهادینه ساد های  آل ها با ایده از آن 
بار در گویندوال و سپس در امرترس تأسیس شدند. جذب درآمد از هواداران  ها برای نخستین معبدهای سیک 

آغاز شده و همیشه در حال افزایش بود. گورو به سطحی از ثروت و قدرت رسیده بود که همیشه در حال افزایش  
توانست به شکلی برابر می مبهم »ساشا پادشا« را برای وی برگزیدند که به بود. بنا بر این، هوادارانش، عنوان  

درستی، »امپراتور حقیقی« و »امپراتور حقیقت« معنا دهد. به این دلیل، گورو به پشتیبانی از مشارکت فعال زنان  
دان را که نانک  های مذهبی، فرهنگی و اجتامعی بیرون از خانه ادامه داد. برابری زنان با مر در متام فعالیت 

خوانی نداشت؛ چون نظام اجتامعی در جامعه سیک با تدوین  های روی زمین هم اعالم کرده بود، دیگر با واقعیت 
گیری  های زندگی زنان دگرگون شده بود. بنا بر این، زنان در تصمیم مجموعه قوانین رفتاری حاکم بر همه جنبه 

 نداشتند.   شان نقشی های درباره مسائل اثرگذار بر زندگی 
 زمینه تاریخیهای افغانستان: پس هندوان و سیک 

ها، دو اجتامع قدیمی  محور است. هندوان و سیک بنیاد و دین افغانستان، خانه جوامع متنوع قومی و قبیله 
اند. دودمان  دهنده این تنوع هستند که در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتامعی کشور شکت کرده تشکیل 

دوصد سال در برابر حمالت   کردند، تقریباً مناطق شقی و جنوبی افغانستان حکومت می   هندوشاهی که بر 
(، کابل را تسخیر کرد و  ۹۹7  -   ۹77ین ) گ نظامیان مسلامن عرب مقاومت کردند تا اینکه حاکم غزنوی، سبکت 

به قلمرو شقی کشور عقب حکومت هندوشاهی  کین  نشینی کنند. محمود، جانشین سبکت ها را مجبور کرد 
ها را  ها حمله برد و آن ( مصمم بود قلمرویش را گسرتش بدهد. به همین دلیل، به هندوشاهی ۱0۳0-  ۹۹۹8) 

مجبور کرد کنرتل مناطق شقی افغانستان را رها کنند و به الهور و پنجاب هند رفتند. محمود چندین بار به  
گناه را کشت و  ه هزاران انسان بی هند لشکرکشی کرد و آخرین لشکرکشی مشهورش در ایالت گوجرات بود ک 

جویان هندو را برای بردگی به افغانستان آورد. او معبد هندویی سومنات را )که اولین معبد از دوازده معبد  جنگ 
پندارند؛  هایش را به یغام برد. مسلامنان، محمود را قهرمان خود می حاکم شیواست( ویران کرد و طالها و نقره 

تنها  دانند که نه گسرتش داده است، در حالی که هندوها، او و لشکرش را دزدانی می چون قلمرو اسالمی را  
گی و خدمت به رسزمین  گناه را تاراج کردند و هندوان را برای برد ند، بلکه مردان و زنان بی شان را غارت کرد ثروت 

 زیر سلطه حکومت غزنوی به افغانستان بردند. 
ها چندین لشکرکشی ترتیب داد. وی،  دادن هندوان و سیک ای شکست ( بر ۱77۳ -   ۱747شاه ابدالی ) احمد 

ها را قتل عام کرد. او برای حفظ نفوذش، کابل مال،  الهور و امرترس را تسخیر و معبدهای آنان را ویران و سیک 
 (Kabul Mal هندوی مشهور و ساکن قندهار را حاکم الهور کرد. با وجود این، در زمان مرگش، الهور به دس  )  ت
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کارانه  های هندو، قوانین و مقررات حاکامن افغان را پذیرفتند و برخی نیز فریب حاکامن سیک افتاده بود. سیک 
 گرایی را در آغاز قرن پانزدهم پذیرفتند. به اسالم گرویدند، در حالی که دیگران، مذهب جدید سیک 

با ترصف پیشاور در مرز افغانستان    داری خود، ( در دوره زمام ۱8۳۹  -   ۱780حاکم مشهور سیک، رنجیت سینگ ) 
رس  ۱8۳4در   بر  موجود  اختالفات  از مرگ وی،  البته پس  هند مستحکم کرد.  بخش غربی  را در  نفوذش   ،

او، قدرت سیک  نیروهایش را بسیج کند و سیک جانشینی  بریتانیا فرصت یافت که  را  ها را ضعیف کرد و  ها 
 نیا ضمیمه کند. به حکومت بریتا   ۱84۹شکست بدهد و پنجاب را در  

(، کارشناسان هندو را برای خدمت در دولتش استخدام کرد. سادا ناند،  ۱۹0۱  -   ۱880عبدالرحامن خان ) 
عنوان رئیس دربار سلطنتی منصوب شد و رام کامپور به آمریت مستوفیت در  التحصیل مدرسه نظامی به فارغ 

شان محدود کرد؛ زیرا  را در اجرای مناسک دینی ها والیت هرات رسید. با وجود این، بعدها او، هندوان و سیک 
 دار نشود. عنوان مدافع دین اسالم خدشه خواست تصویرش به می 

ای بود برای تاجران هندو و سیک از هند به آسیای مرکزی. در طول دوره تسلط بریتانیا بر  افغانستان، دروازه 
هایی که در مناطق  دو و سیک عمدتاً از سند و آن مستقیم بر افغانستان، بازرگانان هن قاره هند و نفوذ غیر شبه 

های  ها اساساً دو دسته بودند؛ شکارپوری کردند. آن مرزی بودند، از طریق افغانستان به آسیای مرکزی سفر می 
  گیری چشم شان بازگشتند. در این میان، تعداد  ها معمواًل به وطن های پنجابی که شکارپوری سند و خاطرتیش 

در افغانستان مستقر    ۱۹47قاره هند به پاکستان و هند در سال  ها نیز پس از تقسیم شبه ک از هندوان و سی 
ملی   1شدند.  و  اسالمی  ارتدوکس  سیک افزایش  و  هندوان  استقرار  اصلی  عوامل  از  پاکستانی،  در  گرایی  ها 

 کردند. تر در مناطق مرزی زندگی می افغانستان بود که پیش 
 وضعیت زنان و خانواده 

  20۱0ند. زنان نیز نیمی از جمعیت سی میلیونی این کشور را در سال  ا جمعیت افغانستان، مسلامن   تر بیش 
درصد در بخش    ۱6درصد در بخش صنعت و    6درصد جمعیت، کشاورزند و    7۹دادند. حدود  تشکیل می 

نظامی مردساالرانه خدمات فعالیت می  بر  نظام خانوادگی  از ش   کنند.  ووینیسم  مبتنی است که آکنده است 
دانند و مردان از این پندار برای به دست گرفنت حق مالکیت و مدیریت  العقل می رو، زنان را ناقص مردانه. از این 

کنند و این سنت فرهنگی به این شکل ادامه دارد که بسیاری از مردان به جای زنان نظر  زنان استفاده می 
کنند یا حتی به رفتارهای  وکوب می و شوهرانشان، آنان را لت   شود تر موارد بدرفتاری می دهند. با زنان در بیش می 

 کنند.  ناروا متهم می 
کند که  شامرند. برای مثال، بارفیلد استدالل می ای روستایی می برخی از پژوهشگران، رسکوب زنان را پدیده 

کند  رفیلد درک منی بینند که به اصالح نیاز دارند. با کرده شهری، روستاییان را وحشیانی می نخبگان تحصیل 
های امریکا و ناتو  کند و حتی پس از تالش که موقعیت زنان در مناطق شهری با مناطق روستایی تفاوتی منی 

سوادان، شبیه  کردگان و هم بی ای دموکراتیک، جایگاه زنان فرقی نکرده است. هم تحصیل برای ساخنت جامعه 
 

 (.20۱4ها در افغانستان بنگرید به عامدی ) . برای تاریخی دقیق از هندوها و سیک 1
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کشند. حتی مردان  کنند و آنان را می هند، به آنان تجاوز می د هم، در مناطق روستایی و شهری، زنان را آزار می 
های  ه اند، با هامن انگیز کنند و در ظاهر، غربی شده کرده که در غرب زندگی می مهاجر افغانستانی تحصیل 

شان را به  ور بودند، دخرتان و شوهران فرهنگی که در زمان سکونت در افغانستان در مناطق خود در آن غوطه 
شان را تحمل  توانند دیگر موقعیت تر زنانی که منی کند، بیش رسانند. وقتی رسکوب زنان ادامه پیدا می قتل می 

شان است. البته برخی نیز برای  شوند که تنها وسیله برای پایان دادن به فالکت کنند، به خودکشی متوسل می 
 ( Farooq, 2007کنند. ) حفظ جان خود فرار می 

ای موفق بوده،  ر دستگاه حکومتی در طول سالیان برای بهبود وضیعت زنان تا اندازه های نخبگان حاکم د تالش 
ها آموزش مدرن برای زنان و  رو شده است؛ زیرا آن گرایان روبه کاران و اسالم ولی با مخالفت و مقاومت محافظه 

به عرصه عمومی و دخالت دولتی در فعالیت خانوادگی می  رند. هندوان و  شام دخرتان را سکوی ورود زنان 
ند که اطالعات مطمئنی درباره تعداد  ا ای در افغانستان ها، بخشی از موزاییک اجتامعات قومی و قبیله سیک 

به    ۱۹70هزار نفر تخمین زده شده در    45تا    40شود که جمعیتشان از  جمعیتشان وجود ندارد. البته گفته می 
 کاهش یافته است.   20۱0هزار نفر در    ۳حدود  
دهند که شیک ها عموماً ترجیح می کند، اما سیک ی، روش خاصی را برای تنظیم ازدواج تعیین منی گرای سیک 

کنند تا با بیگانگان با این هدف  گروهی ازدواج می شان انتخاب کند و مردم به صورت درون شان را والدین زندگی 
پیشینه خانوادگی عروس و داماد آینده    شان را حفظ کنند. در زمان آمادگی برای ازدواج نیز زن و مرد به که دین 

آنان. برای مثال، اگر والدین عروس آینده شهرتی نیک داشته باشند یا    کنند، نه شایستگی شخصی توجه می 
 شود. خواهرش در میان پدر و مادر شوهر وی جایگاهی قابل احرتام به دست آورد، ارزشمند حساب می 

امروزه سخت است که جوانان به سنت ازدواج عمل کنند؛ زیرا عروسان دارای صالحیت مورد نظر والدین داماد  
گر در افغانستان را ترک  کاهش یافته است و پرسان جوان سیک و هندو، محیط فرهنگی و اجتامعی رسکوب 

همگانی نیست. با وجود این،  کنند. چندهمرسی سنتی در میان هر دو جامعه مسلامنان و هندوها، رفتاری  می 
هیچ مخالفت اجتامعی علیه آن وجود ندارد و ممکن است هنگامی اتفاق بیافتد که مردی از اولین ازدواج خود،  

های ازدواج را بر دوش خانواده  های هندو و سیک، بار گزاف هزینه پرس یا فرزندی ندارد. جهیزیه نیز در فرهنگ 
اشد یا خارج از آن. با وجود این، فرهنگ قومی و سنتی افغانستان، خانواده  دهد؛ خواه در هند ب عروس قرار می 

ها نیز در افغانستان  های مرتبط با ازدواج را متحمل شود. هندوان و سیک کند که متام هزینه داماد را ملزم می 
داند،  را جایز می گرایی، ازدواج دوباره زن بیوه  کنند. سیک روش و ادغام شدن در فرهنگ غالب پیروی می از این 

کنند، اما به زنان  کند که کودکان صغیر دارد. مردم به زنان نازا با حقارت نگاه می ای را تأیید منی اما ازدواج بیوه 
تری دارند. تنها مسئولیت زنان، پرورش کودکان است، اما  ویژه اگر پرس باشند، توجه بیش تر، به با فرزندان بیش 

 توانند اظهار نظر کنند. نی که خانواده باید داشته باشد، منی ها  در مورد تعداد کودکا آن 
کنند، مانند زمانی که مردان خانواده  مانند، به یکدیگر تکیه می تنها می زنان هندو و سیک هنگامی که در خانه 

زنان    ها کنند؛ زیرا آن شان اعتامد منی ها به همسایگان مسلامن روند و کودکان در مدرسه هستند. آن رس کار می 
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ها،  کنند و معتقدند که تعامل با آن فرهنگ حساب می ها را نجس و بی ند که هندوان و سیک ا مسلامن متعصبی 
 کند. شان را آلوده می دین 

 نظام اجتامعی هندو و سیک
سیک  و  زندگی می هندوان  افغانستان  در  که  سوداگر هایی  و  تاجر  بازرگان،  امیر  ا کنند، عمدتاً  که  زمانی  ند. 

گی کشاند، برخی  ی مسلامن و شیعه را به برد ها ، هزاره ۱8۹۳و  ۱8۹2های شدید امن پس از جنگ عبدالرح 
از هندوها در قندهار به تجارت و خرید زنان و کودکان هزاره که برده گرفته شده بودند، از رسبازان دولت و  

فروختند.  و دیگر مناطق هند می   ها رسگرم بودند که آنان را به مشرتیانی در کویته و سند پاکستان کنونی کوچی 
مند شدند که سلطه خودشان را بر تجارت  هنگامی که تجارت برده، تجارتی سودآور شد، تاجران محلی عالقه 

ها به قاضی محلی رشوه دادند که دستور داد هندوها برای هر بار  گسرتش دهند و هندوها را بیرون برانند. آن 
ای بپردازند؛ مبلغی گزاف که هندوها بضاعت نداشتند بپردازند. این  وپیه ر   ۳500ای  خرید و فروش برده، جریمه 

شکلی مؤثر به تجارت برده آنان پایان بخشید. هنگامی که عبدالرحامن از این ماجرا خربدار شد، دستور  معیار به 
ان از این  ای برای متخلف روپیه   ۱4000ای  داد هندوها از خرید و فروش کودکان مسلامن ممنوع شوند و جریمه 

 (. McChesney and Khorrami 2013, 1179 – 1180فرمان مقرر کرد. ) 
های اصلی  ها که به هوشیاری مالی مشهورند، توانستند کسب و کارهایی در کابل و مراکز والیت هندوان و سیک 

ات بودند، آنان  راه بیاندازند. برای منونه، کارخانه ساختند و در حالی که دیگران در کار تجارت واردات و صادر 
فروشی، دارو  های پارچه کردند و دکان ها و دارو وارد می های قیمتی صادر و پارچه شده و سنگ های خشک میوه 

داران و مدیرانی کمک  گرداندند. توسعه آموزش مدرن در افغانستان به ظهور پزشکان، حساب و عطاری را می 
های موجود در افغانستان  دند. چون اکرثیت اقلیت های عمومی و خصوصی رسگرم فعالیت ش کرد که در شکت 

های هندو و سیک فراهم آورد  نظیر برای خانواده به کارهای کشاورزی رسگرم بودند، توسعه آموزش، فرصتی بی 
 تا حرفه خود را انتخاب کنند.  

دمتکار خانگی برای  عنوان خ های طبقه باالتر هندو و سیک در کابل، مردان و زنان فقیر جامعه خود را به خانواده 
پا کمک  در  خانواده  زن  به  پای ک کردن  و  شسنت  آشپزی،  خانه،  می کاری  استخدام  آن َدوی  در  کردند.  ها 
کردند، در حالی  های اختصاصی در کابل مانند شهر نو، کارته چهار، کارته پروان و محله تایمنی زندگی می محله 

کردند و رسگرم کارهایی فرودستانه  می مثل شوربازار زندگی می مانند قدی های محروم در فضاهای ِگتو که خانواده 
بینی و تعویذ )طلسم( برای مشرتیان محلی بودند. برای مثال،  جوسازی، جادوگری، پیش مانند: کاالشویی، آب 

شناختند، پیشگویی بود که در حویلی خود از مشرتیانش پذیرایی  شهروندی هندو که او را به نام »مجنون« می 
فروخت که هم مسلامن بودند و ساخت و به مشرتیانش می د، در حالی که همرسش شاب خانگی می کر می 

 هم هندو و سیک. 
شان در  چنان به سبب دین شان ثرومتندتر بودند، هم هرچند برخی از هندوها و سیک، از همسایگان مسلامن 

هرم اجتامعی و سیاسی کشور در مرتبه پایینی حضور داشتند. حتی    مراتب حاشیه جامعه بودند و در سلسله 
کردند، به دلیل  های هندو و سیک کار می عنوان خدمتکار برای خانواده مردان و زنان مسلامن فقیری که به 
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برتر می  از مخدومانشان  بودن، خودشان را  به دلیل  دانستند. در طول سالیان، هندوان و سیک مسلامن  ها 
دیده شان  دین  اندازه تبعیض  به  به اند،  امروزه  »هندو«،  کلمه  که  تحقیر ای  برای  توهین  کودکان  عنوان  کردن 
رود. برای مثال، جوامع قومی مسلامن، خوردن از یک ظرف را کار  دادن به افراد به کار می گوش یا فحش بازی 

رادران و خواهرانش و دیگران  ادب، غذایش را در هامن کاسه مشرتک با ب دانند، ولی اگر پرسی بی بدی منی 
کنند که به رسم غذا خوردن هندوان و  نامند و ریشخند می ای جداگانه بگیرد، او را »هندو« می نخورد و کاسه 

ها و ها در خیابان های جداگانه اشاره دارد. پرسان بدجنس مسلامن وقتی با هندوان و سیک ها در کاسه سیک 
 زنند. ی مذهبی و نژادی را فریاد می ها شوند، دشنام رو می ها روبه کوچه 

بین مسلامنان، هندوان و سیک  از  تعامل  برخی  با وجود این،  به قلمرو کسب و کار محدود است.  ها عمدتاً 
کنند و  ها معاشت می کنند، با آن مسلامنان لیربال و پیرشفته، با همتایان هندو و سیک خود دوستانه رفتار می 

ندرت  ها به کنند. ازدواج میان مسلامنان و هندوها و سیک شان شکت می ی در رویدادهای مذهبی و فرهنگ 
کند و دخرت پس از ازدواج  افتد و معموالً این مرد مسلامن است که با دخرتی هندو و سیک ازدواج می اتفاق می 

ده  مجبور است از دینش دست بکشد و اسالم بیاورد. برای مثال، وقتی محمد عشاق، عضوی نزدیک به خانوا 
(، عاشق دخرتی هندو به نام کارشا شد، دخرت اسالم آورد تا  ۱۹7۳  -   ۱۹۳۳پادشاه سابق، محمدظاهر شاه ) 

 1ازدواجشان در محکمه اسالمی رسمی شود. 
تواند با زنی مسلامن ازدواج کند به شط اینکه مسلامن شود. با این حال، این کار برای  یک هندو یا سیک می 

آمد دارد. برای منونه، هندویی که در ده مظفر در والیت کاپیسا زندگی  اش پی عی خانواده و پیوندهای اجتام 
توانست با زنی مسلامن ازدواج کند. او با خانواده مسلامن و اعضای اجتامع خود  کرد، به اسالم گروید و می می 

ین ترتیب،  معاشت کرد، اما این موضوع، خانواده اصلی و اعضای اجتامع خودش را خشمگین ساخت. به ا 
بینیم که زنی مسلامن اگر بخواهد با مردی هندو یا سیک در افغانستان ازدواج کند، چنین کاری یا رخ  می 

بی منی  بدهد، چندان  رخ  اگر  یا  به دهد  نیز  کشور  از  بیرون  ازدواجی حتی  نیست. چنین  اتفاق  خطر  ندرت 
ازدواج میان ُمسکا کاکر است که امروزه مُ می  نامیده می افتد. منونه دیگر،  شود. وی دخرت مردی  سکا کائور 

رفت. هنگامی که طالبان، کابل را در  سیاستمدار بود که در حکومت حامد کرزی، فردی پرنفوذ به شامر می 
اش از افغانستان گریختند و در ویکتوریای اسرتالیا ساکن شدند؛ جایی  تسخیر کردند، ُمسکا و خانواده  ۱۹۹6

مالقا  را  او، جیدی سینگ  سیک که  به  ُمسکا  دوره دانشگاه،  در  کرد.  مخالفت  ت  با وجود  و  آورد  روی  گرایی 
والدینش با جیدی سینگ ازدواج کرد و به امرترس هند رفت و ازدواج خود را رسمی کرد. والدین ُمسکا به امرترس  

بودند که جیدی  های مذهبی سیک خواستند که دخرتشان را به آنان بازگردانند؛ زیرا مدعی  سفر کردند و از مقام 
سینگ، دخرتشان را برای ازدواج فریفته است. رهربان مذهبی سیک به والدین ُمسکا سفارش کردند که در  

 

خصوص هندوهای کابل«.  ندوهای افغانستان به اینرتنتی: عبدالشکور حکم. »کوتاه سخنی پیرامون ه . از نرش  1
http://kabulnath.de/Salae_Doum/Shoumare_36/Ustad_Hakam_HundjeKabul.html. Accessed April, 27, 2010.   

http://kabulnath.de/Salae_Doum/Shoumare_36/Ustad_Hakam_HundjeKabul.html
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ازدواج آنان دخالت نکنند؛ زیرا هر دو زوج بالغ و عاقل بودند و بدون دخالت دیگران و با تصمیم شخصی ازدواج  
 1کردند. 

 فضایی جدید در زندگی زنان هندو و سیک 
ها پوشیده مبانند و هنگامی که  شود زنان مسلامن از دیده کار در افغانستان سبب می اجتامعی محافظه   فضای 

ها هنگام بیرون رفنت از خانه، کاالی  تر وقت روند، برقع بپوشند. زنان هندو و سیک در بیش از خانه بیرون می 
می  رورسی  همراه  به  را  خود  د محلی  هم  را  مسلامنان  حساسیت  تا  به  پوشند  آنان  اینکه  با  بگیرند.  نظر  ر 

اند  رو شده گزارند، همیشه با تبعیض آنان در محیط عمومی روبه های همسایگان مسلامن خود احرتام می گرایش 
ها را با صدا کردن  های مسلامن، آن کننده سازگار شوند. وقتی الت تا با محیط فرهنگی و اجتامعی رسکوب 

از  کنند، آن شان تحریک می نام  ارتدوکسی اسالمی سبب شد حاکم  درگیر شدن پرهیز می ها  کنند. خیزش 
تر به حاشیه براند. پس دستور داد هندوان و  (، اجتامع را بیش ۱۹۱۹  -   ۱۹0۱الله ) طلب، امیر حبیب فرصت 
 هایی مخصوص به خود بچسبانند تا از مسلامنان متایز یابند. ها عالمت سیک 

ـ شد. دادگاه در مطابقت با مایلی شق کابل شهری در چند لوگر ـ   عقاید ضد هندو موجب قتل زرگر هندو در 
ها درخواست  قوانین شیعت اسالمی، مرد مسلامن را مرتکب جنایت شناخت، هندوها را خشمگین کرد و آن 

کیش هندوها موجب شد آنان تظاهراتی را سامان بدهند و  ها تحویل داده شود. قتل هم کردند که قاتل به آن 
ها دوام آورد و به گردیز در والیت پکتیا رسید. هندوان  و مراکز تجاری را ببندند. این اعرتاض برای هفته ها  دکان 

ها رسکوب سیاسی و اجتامعی را تحمل کردند و مثل گذشته به کسب و کار پرداختند. البته پس از  و سیک 
 بهبود یافت.   گیری م چش شکل  شان به الله، موقعیت الله و بر تخت نشسنت پرسش، امان مرگ حبیب 

شناخت  نافذ اعالم کرد که برابری متام مردم را به رسمیت می   ۱۹2۳الله، قانون اساسی را در سال  حکومت امان 
اقلیت  از آن و حقوق  از این پیرشفت  کرد. هندوان و سیک ها را تضمین می ها و حامیت و مراقبت دولتی  ها 

الله تقدیم کردند تا او به اذیت و آزار  ای به امان کردند و دادنامه   استقبال کردند و حامیتشان را از حکومت اعالم 
ها ذکر کردند چگونه زمانی که زنی هندو به  شان پایان دهد. برای مثال، آن و نارواداری همسایگان مسلامن 

می  می اسالم  ازدواج  مسلامن  مردی  با  یا  خانواده گرود  و  مرد  تازه کند،  همرس  به  می اش  فشار  که  آور وارد  ند 
آورند تا به اسالم بگروند،  والدینش را متقاعد کند به اسالم بگروند. مسلامنان بر مردان هندو و سیک فشار می 

همرسان  که  می هنگامی  اسالم  به  اجتامع شان  زیارتگاه  از  سیک  هندو  و  زنان  که  هنگامی  و  یا  گروند  شان 
الله تعهد کرد از  دهند. امان سیک را آزار می کنند، مسلامنان، زنان هندو و  های مقدس دینی دیدن می مکان 

ها  های شهروندان هندو و سیک پاسداری کند و از مسلامنان درخواست کرد که هندوان و سیک حقوق و آزادی 
را به گرویدن به اسالم مجبور نکنند و تهدید کرد اگر کسانی چنین کنند، به جریمه و زندان محکوم خواهند شد.  

به دادگاه نیز دستور داد تا  ها گفت که آزادند هر او به هندوان و سیک  کاالیی را بپوشند که دوست دارند و 

 

 /Afghan Girl Weds Punjabi Guy.” www.tribuneindia.com/2001“. از نرش اینرتنتی:  1

20011119/edit.htm; http://www.topix.com/forum/religion/sikh/TQFTKIF44DFPT5MUO. Accessed March 22, 2015. 

http://www.topix.com/forum/religion/sikh/TQFTKIF44DFPT5MUO.%20Accessed%20March%2022


 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه -حقوق برش علمي  | 226

های مذهبی  مسلامن را تنبیه کنند، اگر مذهب یکدیگر را لعن کنند یا بر رس تفاوت پرخاشگران مسلامن و غیر 
 ( Huqoq-e Shahrwandi Hinduwan dar Dawran – e Amani” 2012“درگیر شوند. ) 

شان بدون ترس و آزار پشتیبانی کرد و حتی در  کردن به دین ها برای عمل له از حقوق هندوان و سیک ال امان 
او هم مراسم مذهبی هندوان و سیک  برخی عبادتگاه ها شکت کرد.  های ویران این گروه  چنین دستور داد 

سلطان  عبادتگاه  مانند  شود،  جالل بازسازی  نزدیک  که پور،  ننگرهار  والیت  در  به    آباد  اجبار  به  را  آن  پدرش 
شان را نسبت به جامعه  خواهی های حکومتی و نخبگان مرتقی نیک ل کرده بود. مقام بد گاهی شخصی اقامت 

 آباد شکت جستند. های جالل هندو و سیک ابراز کردند و در جشن ساالنه جامعه سیک 
ا   هنگامی که جشن  از روحانیان ضد  از  ساالنه وایساخی شهرت یافت، شامری  نگلیس در دیگر سوی جبهه 

انگلیس خطابه  علیه  و  کردند  استفاده  ایجاد جبهه موقعیت  برای  و  دادند  تیز رس  و  تند  از  های  ای مشرتک 
ها علیه استعامر بریتانیا فراخوان دادند که این کار حامیت ضمنی حکومت کابل را  مسلامنان، هندوان و سیک 

ها به کانون از سیک   گیری چشم ی کوچک در منطقه مرزی با جمعیت  پور، شهر در بر داشت. به این ترتیب، لعل 
 ل شد. بد بریتانیایی  های ضد مخفی فعالیت 

های آموزشی بر  دولت از آموزش مدرن حامیت کرد و زنان را تشویق کرد که آموزش خود را ارتقا بخشند. سیاست 
های عمومی از جمله مدرسه  مدارس و کالج ها در  داشت و آن های هندو و سیک تبعیض روا منی کودکان خانواده 

ها  کس آن نشستند و هیچ آموزان هندو و سیک در کنار همتایان مسلامنان می شدند. دانش نظامی پذیرفته می 
یافتند  ها اجازه می چنین وقتی زمان جلسات مطالعه ویژه اسالم بود، آن کرد. هم شان تحقیر منی را به خاطر دین 

ای در قندهار  الله از مدرسه اما این کار به معنای تنبیه نبود. برای منونه، هنگامی که امان   از کالس بیرون بروند، 
ها در  آموزان در زمین بازی مدرسه هستند و از ناظم مدرسه پرسید: چرا آن دیدن کرد، متوجه شد برخی از دانش 

ت مطالعات اسالمی، کالس درس  ند و در طول جلسا ا ها هندو و سیک کالس نیستند؟ پاسخ ناظم این بود که آن 
آموزان مسلامن موضوعات  الله به ناظم گفت که او دستور داده است هنگامی که دانش کنند. امان را ترک می 

زمان موضوعات دینی خودشان را  آموزان هندو و سیک باید به طور هم کنند، دانش ویژه اسالمی را مطالعه می 
 1مطالعه کنند. 

تشویق   را  زنان  فعالیت می حکومت،  در  که  فعالیت کرد  و  کنند  شکت  خانه  از  بیرون  برای  های های  شان 
سازی حکومتی شامل اقداماتی  الله برای مدرن کرد. عنارص برنامه امان شان را تسهیل می ت ی ن وضع کرد دگرگون 

عمومی    الله در محیط شد و برای این هدف، ملکه ثریا، همرس امان برای تشویق زنان به ترک حجاب سنتی می 
بدون حجاب ظاهر شد. این برنامه بر زنان مسلامن اثر گذاشت، ولی اثر زیادی بر زنان هندو و سیک نداشت؛  

شان را کاماًل بپوشانند. زنانی که بدون حجاب ظاهر  روند، صورت ها مجبور نیستند وقتی از خانه بیرون می زیرا آن 
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شان اعرتاف کردند،  شان را ستودند و به زیبایی جاعت ها ش کردند. لیربال شدند، توجه عمومی را جلب می می 
 شمی و تخطی وقیحانه از سنت اسالمی محکوم کردند.  ها را به خاطر بی کاران آن در حالی که محافظه 
ستود. وی دخرت نیرانجان  بی رادو جان، زنی هندو بود که جذابیت، زیبایی و ظاهرش را می رادها، مشهور به بی 
الله داشت و عنوان کلنل را  در کابل متولد شد و شغلی مهم در دولت حبیب  ۱85۳حدود  داس بود. داس در 

عنوان عضو هیئت  عنوان رئیس امور مالی دولت منصوب کرد و او را به الله داس را به دریافت کرد. امان   ۱۹06در  
الل افغانستان را به  اعزام کرد که استق   ۱۹۱۹صلح برای امضای معاهده صلح راولپندی با بریتانیا در سال  

 رسمیت شناخت. 
به مراسم رسمی و غیر رسمی می  را  نداشت و رادو  پوشید. اگرچه  برد که رادو لباس مردانه می داس پرسی 

شان را بفرستند  بسیاری از پرسان مسلامن مجذوب او بودند، ولی جرئت نداشتند به او نزدیک شوند یا والدین 
ای که  کرد تا اندازه شان خواستگاری کنند. رادو هر کسی را افسون می ای پرسان که پدر رادو را ببینند و او را بر 

شامری  کردند و برای به دست آوردن دل او لحظه اش را تحسین می جوانان مسلامن با رسودن اشعاری، زیبایی 
ها   سوزانند و آن دانند که هندوها اجساد مرده را می کردند. پرسان مسلامن که هواخواه و شیفته او بودند، می می 

خواستند رادو به سنت مسلامنان دفن  ها می خواستند که جسد رادو را پس از مرگ نسوزانند. آن از هندوها می 
شان را نثارش سازند. رسودی  توانستند از آرامگاهش دیدن کنند و احرتام شود. بدین ترتیب، هواخواهانش می 

 گوید: فارسی می 
 الال را قسم که رادو را نسوزان.   /   ن بی رادو جا او دخرت دیوان، بی 

 الال را قسم که رادو را نسوزان.   /   ای رادو جان، دخرت دیوان 
جرئت نداشتند به خاطر پایگاه خانواده رادو، رسدار    ها هم پرسان هندو و سیک نیز از طرفداران رادو بودند، اما آن 

شان را با  ازدواج دخرتان   های طبقات مرفه خانواده شد که  های طبقاتی مانع می خیل نزدیک او شوند. تفاوت 
ای  خواستند با او باشند، فاصله ها مجذوب رادو بودند و می مردانی از پایگاه اجتامعی فروتر تأیید کنند. اگرچه آن 

کردند. هواخواهان رادو به خودشان قبوالندند که او را به خاطر بیاورند، هنگامی که چنین  را با او حفظ می 
کند دربار/ مرا دیوانه کده دخرت رسدار.« به هر حال، پایگاه اجتامعی خواندند: »گل رس چوکی نشسته، می می 

شد که او با پرسانی از طبقه اجتامعی فروتر از جامعه هندو و سیک معاشت کند.  شکلی مؤثر مانع می رادو به 
کردند هنگامی که وی  حالی که دیگران فکر می رو، برخی باور کردند که او هرگز ازدواج نخواهد کرد، در از این 

 1به هند برود، او با یک هندی ازدواج خواهد کرد. 
 مشارکت زنان هندو و سیک در نهادهای عمومی 

  الله شان را پس از سقوط امان جامعه هندو و سیک که از نظر اجتامعی فرهنگی و سیاسی رونق یافته بود، پایگاه 
پور، شهری نزدیک منطقه مرزی با پاکستان کنونی، هزینه  از دست دادند. ساکنان هندو و سیک لعل   ۱۹2۹در  
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خانه  طول  در  امان سنگینی  با  که   مردمی  زیرا  پرداخت؛  می جنگی  آن الله  عقاید  جنگیدند،  خاطر  به  را  ها 
ها را غارت کردند  موال هندوان و سیک های خشمگین، ا شان به او هدف قرار دادند. توده اللهی و وفاداری امان 

ها با مسلامنان علیه حکومت بریتانیا حامیت کرده بودند، به  و مالیانی که در گذشته، از وحدت هندوان و سیک 
 شان را خراب کردند. های گاه ها را کشتند و عبادت پور بازگشتند و برخی از هندوان و سیک لعل 

ابق افغانستان در فرانسه از راه هند بریتانیوی به کشور بازگشت، با  جرنال محمدنادر، سفیر س   اینکه پس از  
 ۱۹2۹داری خود ) ماهه وی پایان داد. وی در طول زمام الله کلکانی، به حکومت نه  شکست دادن و اعدام حبیب 

آزادی ۱۹۳۳ـ   با مشت آهنین حکومت کرد و  برقراری ثبات رسکوب کرد.    های مدنی (، در کشور  بهانه  به  را 
هاشم  الله زیر نظارت دولتی قرار گرفتند. نخست وزیر، محمد شهروندان هندو و سیک نیز به دلیل حامیت از امان 

ای که حکومتش، رسای موتی را در منطقه  داد تا اندازه ها را آزار می شکل ویژه، هندوان و سیک )برادر نادر( به 
ل کرده بود که کودکان مسلامن، هندو و سیک  ای تبدی رساجی تسخیر کرد. موتی سینگ، رسای را به مدرسه 

یافتند، ولی محمد هاشم، رسا را به زندان تبدیل کرد و اشخاص مرتقی و لیربال را که  ها حضور می در کالس 
 1اعرتاض کرده یا برای عدالت اجتامعی مبارزه کرده بودند، در آن جا زندانی کرد. 

هایی برای محدودیت کوشیدند بهانه یافت و رهربان متعصب می   ها بدون وقفه ادامه اذیت و آزار هندوان و سیک 
شان را در  ها در کابل عادت داشتند مرده آنان بیابند. برای مثال، هندوان و سیک   تر آداب و رسوم فرهنگی بیش 

این کار ممنوع شد؛ زیرا جسد محمد نادر پس از ترورش    ۱۹۳۳ای نزدیک به تپه مرنجان بسوزانند که از  منطقه 
ای نداشت جز  گاهی برای وی ساخت. جامعه هندو و سیک نیز چاره در آن جا دفن شد و حکومت در آن جا آرام 

اینکه در سکوت، مکانی دیگر را برای سوزندان جسد مردگان خود در منطقه شمشان بنی کابل آماده کند.  
قالچه برای این هدف بخرند.  مرتمربع زمین در منطقه    2200بعدها با افزایش توانایی مالی خود توانستند  

ها به حکومت جدید وفادار نیستند،  کردن شایعاتی که هندوان و سیک کار در حکومت، با پخش نخبگان محافظه 
های مذهبی اقلیت غیر  مندسازی گروه های جانشین، برای توان ها را به حاشیه راندند. با وجود اینکه حکومت آن 

هند  نگرفتند،  پیش  در  سیاستی  سیک مسلامن  و  خشونت وان  بدون  مبارزات  از  و   ها  حقوق  کسب  برای 
 شان دست نکشیدند. برابری 

، جایگاه زنان تا حدودی بهبود یافت؛ زیرا حکومت اجازه داد زنان به عرصه عمومی وارد  ۱۹50در اواخر دهه  
داری هواپیام و  ، تعدادی آوازخوان زنان را برای ایستگاه رادیویی، مهامن ۱۹57شوند. در گام نخست، در سال  

خدمت در اداره مخابرات استخدام کرد. دو سال بعد، در طول بزرگداشت استقالل کشور، زنان خانواده سلطنتی  
 ,the Kabul Times Annualدهی کردند ) های حکومتی، جشنی را برای کشف حجاب سامان و همرسان مقام 

تر بهبود یافت. البته قانون اساسی  ( بیش ۱۹7۳ـ    ۱۹64(. وضعیت زنان در طول پادشاهی مرشوطه ) 13 ,1967
 کرد. ای منی به زنان هیچ اشاره   ۱۹64
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کند ملت »افغان« از همه آن افرادی تشکیل شده است که شهروندی  کلمه »افغانستان« در ماده اول بیان می   
مردان به کار رود،   حکومت افغانستان را بر اساس قانون دارند. قرار بود »شهروندی« به صورت برابر برای زنان و 

های کابینه منصوب شدند و مناصبشان اساساً ترشیفاتی و  هرچند حتی زنان کمی از نخبگان حاکم به پست 
از حقوق گروه  بود. قانون اساسی  اقلیت دینی پاسداری می بدون قدرت )اختیار( واقعی  کرد و تشکیل  های 

ها با استقبال از این پیرشفت،  . هندوان و سیک دانست احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و فرهنگی را مجاز می 
دادنامه  و  کردند  مشارکت  کشور  فرهنگی  و  اجتامعی  سیاسی،  توسعه  در  وزیر،  مشتاقانه  نخست  به  را  ای 

شده جامعه هندو و سیک در رسای موتی اشاره  های غصب محمدیوسف تقدیم کردند که در آن به اسرتداد زمین 
که حکومت، زندانیان را از رسای موتی به مکانی دیگر منتقل کند و زمین  شده بود. محمدیوسف دستور داد  
 ها بازگرداند. یادشده را به جامعه هندوان و سیک 

کنندگان فعال مبارزه برای ها، شکت ، تعدادی از هندوان و سیک ۱۹60با تشکیل احزاب سیاسی در میانه دهه  
خلق   دموکراتیک  حزب  به  اندکی  شدند.  اجتامعی  سازمان  عدالت  اعضای  دیگران،  و  پیوستند  افغانستان 

و   لنینیسم  ـ  مارکسیسم  از  که  شعله جاوید  به  انقالبی مشهور  سازمان  یا  شدند  افغانستان  نوین  دموکراتیک 
کرد. با وجود این، زنان هندو و سیک در هیچ فعالیت سیاسی وارد  های مائو تسه تونگ طرفداری می اندیشه 

گرا و لیربال دموکرات نشدند. بربک کارمل، رئیس جناح پرچم حزب گروه چپ نشدند و عضو و طرفدار هیچ  
ها را کسب کند، اما  دموکراتیک خلق افغانستان موفق شد حامیت ماهیر چاند وارما، عضو مرد جامعه سیک 

 زاده نتوانست حامیت زنان جامعه هندو و سیک را جلب کند. دپارمتان زنان حزب به رهربی آناهیتا راتب 
گروه زنا  با  که  مسلامنی  زنان  با  محدود  تعامل  دلیل  به  سیک  و  هندو  وارد  ن  داشتند،  ارتباط  سیاسی  های 

های سیاسی نشدند. زنان عضو احزاب سیاسی نیز به دلیل اینکه جامعه هندو و سیک در حاشیه بودند،  فعالیت 
کرده هندو و سیک به  یل کردند. شامر اندکی از زنان تحص زنان هندو و سیک را اعضای کارآمد حساب منی 

های عمومی مثل درس دادن در نهادهای حکومتی و مدارسی پرداختند که جامعه هندو و سیک اداره  فعالیت 
تأسیس کرده بود. این مرکز   ۱۹6۱کردند. جامعه هندو و سیک، مرکز فرهنگی خودش را در کابل در سال می 

های اجتامع، فرهنگ، سنت، شیوه زندگی،  و توسعه زبان عضو داشت و برنامه آموزشی آن بر گسرتش    200تقریباً  
های روزانه مرکز شدند. از جمله  آداب و رسوم و ترشیفات مذهبی تأکید داشت. چندین زن نیز رسگرم فعالیت 

داد یا دخرتان پران ناث چاندیهوک، راجنی معلم مشهور، مورتی دوی که در مدرسه خلسه در تایمنی درس می 
 چند کاپور. پران و دخرت حکم  

این مرکز تالش کرد منایشی فرهنگی را برای تقویت فرهنگ جامعه هندو و سیک و منایش شیوه زندگی این  
اندازی کند، اما وزارت اطالعات و فرهنگ به دلیل ماهیت مذهبی منایش  مردم در متاشاخانه کابل ننداری راه 

ها سبب تفرقه شده است؛ زیرا هر  وان و سیک های عقیدتی میان هند (. تفاوت  Dass 2003, 105اجازه نداد ) 
به  کدام سعی کردند مرکز خودشان را داشته باشند. هنگامی که فعالیت  های مرکز گسرتش یافت و جامعه 

کرده نیاز داشت، درخواستی به وزارت معارف تقدیم کردند مبنی بر اینکه معلامن هندو و سیک  کارمند تحصیل 
های هندی و متون مذهبی استخدام کند و دستمزدشان را بپردازد. این  بان را برای آموزش زبان فارسی و ز 



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق برش علمي  | 230

معلامن زن، بریبال قندهاری، روی کومار )در حال حارض مقیم آملان( پون کومار مهرا )در حال حارض مقیم  
 آمریکا( و جنت کومار، مشهور به راج دوی بودند. 

بل(، زنی مشهور از جامعه هندو و سیک بود و زمانی  در منطقه پایین چوک در کا   ۱۹5۱رانجی پران )متولد در  
کرد، تحصیالتش را در مدرسه دولتی ادامه داد  های مذهبی در مدرسه آسامیی در کابل شکت می که در کالس 

اش در هند بودند، با  التحصیل شد. هنگامی که او و خانواده فارغ   ۱۹70و از دبیرستان دخرتان زرغونه در سال  
ام اشک کومار بهسین ازدواج کرد. وی به زودی پس از ازدواجش به خانه بازگشت و دوازده  فردی هندی به ن 

گشت، نوارهای  عنوان رسدسته )رسپرست( برای رادیو افغانستان کار کرد. هنگامی که او به خانه بازمی سال به 
آورد. وی با انجام  ی کاست موسیقی هندی را برای غنی ساخنت مجموعه رادیو افغانستان از سفر هند با خود م 

این کار در توسعه آرشیو موسیقی و رسود رادیو افغانستان نقشی اساسی ایفا کرد. هنگامی که جنگ داخلی  
 اش نیز به امریکا مهاجرت کردند. بسیاری از مردم را مجبور کرد که کشور را ترک کنند، او و خانواده 

ک  بود  جامعه  این  مشهور  عضو  دیگر  مهرا،  کامپور  سال  راشمو  در  وی    ۱۹5۳ه  بود.  شده  متولد  کابل  در 
در لیسه زرغونه تکمیل کرده و در دانشگاه کابل شکت کرده بود. وی مدرک    ۱۹6۹تحصیالتش را در سال  

ها که  به دست آورد و عضوی فعال از جامعه هندو و سیک شد. مانند بسیاری از خانواده   ۱۹74لیسانسش را در  
اش نیز کشور را  جستند، او و خانواده ار شوروی رنج کشیدند و پناهگاه می گر طرفد زیر فشار حکومت رسکوب 

 ( Dass 2003, 139 J 147به امریکا مهاجرت کردند. )   ۱۹8۹ترک کردند و در  
 بردن   سیاست رسکوب و به حاشیه 

ل با  نگریستند و مسلامنان را از تعام ها به دیده تحقیر می کار و متعصب به هندوان و سیک مسلامن محافظه 
را به حاشیه    طلب سیاسی، جامعه هندو و سیک ی مشابه، رهربان فرصت داشتند. به شیوه غیرمسلامنان باز می 

شکنی مذهبی بر جای بگذارند که سبک زندگی اسالمی را تقویت  راندند تا تصویری از خود در مقام بت می 
 کند. می 

به دست    ۱۹78بود، قدرت را در کودتای آوریل    هنگامی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان که طرفدار شوروی 
های از باال به پایین  گرفت و افغانستان را جمهوری دموکراتیک اعالم کرد، سعی کردند کشور را با صدور فرمان 

ای سوسیالیستی به سبک شوروی تبدیل کنند.  و بدون جلب کردن حامیت یا مشارکت شهروندان، به جامعه 
بود که سن ازدواج را    ۱۹78اکترب    ۱7صادرشده در    7تبط با زنان، فرمان شامره  های خاص مر یکی از فرمان 

های مرتبط با عروسی را محدود  سالگی برای پرسان( تعریف و میزان هزینه   ۱8سالگی برای دخرتان و    ۱6) 
رد  شود تا جایگاهش هنگام طالق دادن از جانب م کرد و مهریه )میزانی از پول که به عروس پرداخت می می 

کرد.  می   داد و از حقوق زنان برای طالق حامیت اش وابسته نشود( را نیز کاهش می حفظ شود و به خانواده 
چنین این رژیم، مراکز سوادآموزی را تأسیس و مردان را مجبور کرد که زنان و دخرتانشان را برای تحصیل به  هم 
ا این سیاست مخالفت کردند و آن را دخالت  ها و مسلامنان به طور یکسان ب جا بفرستند. هندوان و سیک آن 

نفع اصلی در  های خانوادگی قلمداد کردند. در این میان، زنان جامعه هندو و سیک که ذی حکومت در فعالیت 
شان موافق بودند. زمانی  توانستند نظرشان را درباره مسئله بیان کنند و اساساً با نظر مردان این زمینه بود، منی 
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مقام  برخی  سوء ها که  دخرتانی  و  زنان  از  دولتی  مردان ی  که  کردند  مراکز  استفاده  این  به  آنان  همراه  شان 
های درنگ، اتهام های دولتی بی آمدند و مجازات هم نشدند، وضعیت وخیم شد. البته مقام سوادآموزی منی 

 ( Democratic  Republic of Afghanistan’s Annual 1979, 258استفاده را رد کردند. ) سوء 

قیام ضد  که  نبودند  موقعیتی  در  مردم  زمان،  این  کام در  این حکومتی  با  ببیند.  تدارک  را  حال، صدور  یابانه 
گرانه مانند این موردها بر آتش زیر خاکسرت خشم و خشونت در حال فوران در رستارس کشور های رسکوب فرمان 

های دیگر در دست داشتند،  و والیت افزود. اعضای حزب نیز که مناصب حساس حکومتی را در پایتخت، کابل  
های رژیم برای توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتامعی از زور استفاده کردند. اعضای حزب  برای اجرای سیاست 

(،  Parkash( و پرکش ) Nawin Warmaهایی چون ناوین وارما ) از جامعه هندو و سیک نیز شامل شخصیت 
 کرد. امور خارجه کار می   ( بود که در وزارت Hakam Chandپرس حکم چند ) 

های زیرمجموعه آن بپیوندند و  حزب حاکم، کارمندان حکومتی و دیگران را مجبور کرد که به حزب و سازمان 
ها نیز از روی اراده و خواست  بسیاری از افراد برای به زندان نیافتادن چنین کردند. شامری از هندوان و سیک 

ن چنین کردند تا حزب دموکراتیک خلق افغانستان، آنان را قربانی  خودشان به حزب پیوستند یا مانند دیگرا 
کننده توسعه اقتصادی در عذاب بودند؛ زیرا این حکومت  ها از سیاست حکومتی رسکوب نکند. هندوان و سیک 

بخش  بر  را  حکومتی  انحصار  داشت  از  تالش  سیاستی  چنین  بخشد.  تحکیم  و  بگسرتاند  خصوصی  های 
کار فعالیت  تجاری  سیاست های  با  کشور  رسارس  در  نیز  مردم  کرد.  جلوگیری  سیک  و  هندو  های  آفرینان 
گیرانه رژیم رس به مخالفت برداشتند و برای دموکراسی و آزادی مبارزه کردند. رژیم برای مستحکم کردن  سخت 

اعدام    ها را فوری های ضد حکومتی مظنون بود، دستگیر کرد و آن کسی را که به فعالیت پایه قدرت خودش، هر 
 Jigandar( و جیگاندر سینگ ) Bilal Singhکرد. در میان هزاران اعدامی، دو شهروند سیک، بالل سینگ ) 

Singh .دانشجویانی بودند که به ارتباط با شعله جاوید متهم شده بودند ،) 
جات کردند، نتوانستند از ارتباط سیاسی خود برای ن اعضای هندو و سیک حزب حاکم که از رژیم حامیت می 
حزبی میان خلق و پرچم که حزب خلق مسلط شد و  دادن جان آنان استفاده کنند. حتی در طول جنگ درون 

شان را زندانی کرد، اعضای هندو و سیک حزب حاکم نیز به  اعضای پرچم را تنزل رتبه داد و برخی از رهربان 
  ۱۹7۹که اتحاد جامهیر شوروی در اواخر    زندان افتادند. ماهر چاند وارما دستگیر شد و در زندان ماند تا زمانی 

 به کشور حمله کرد و بربک کارمل را در قدرت منصوب کرد. 
سقوط کرد و مجاهدان مسلامن، قدرت را به چنگ    ۱۹۹2که حکومت وابسته به شوروی در سال  پس از آن 

می تأسیس کنند  ها مصمم بودند حکومتی اسال گرفتند، با یکدیگر برای تسلط بر سیاست کشور جنگیدند. آن 
و در این فرآیند سعی کردند هر مناد مرتبط با سبک زندگی غیراسالمی را پاک کنند. احزاب بنیادگرای اسالمی  

کردند احزاب شیعی را در حکمرانی کشور  اعم از سنی و شیعه با یکدیگر جنگیدند؛ زیرا احزاب سنی تالش می 
 ای، زندگی مردم را به قهقهرا برد. ای و تفرقه به حاشیه برانند. درگیری قومی و قبیله 

ها را مجبور کردند تا اسالم بیاورند یا افغانستان  ها وحشیانه رفتار کردند و آن مجاهدان مسلامن با هندوان و سیک 
(، زنی هندو در محله شوربازار به طور عمومی اظهار کرد هنگامی که مجاهدان شورای  Manaرا ترک کنند. مانا ) 
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حمدشاه مسعود منطقه را به دست گرفتند، قوماندان داراب و مردانش معبد را خراب کردند و  نظار وابسته به ا 
اشیای مقدس را به خیابان پرتاب کردند و با کنایه به شاهدان گفتند که این وسایل متعلق به هند است، نه  

ارد خانه آنان شدند. دارایی  نظامیان ازبک به فرماندهی رسول پهلوان نیز به آن منطقه رفتند و و افغانستان. شبه 
ها را غارت کردند و پدرش و چندین اعضای خانواده مانا را کشتند، در حالی که او در املاری پنهان شده بود.  آن 

ای مسلامن در آن محله پناه برد و مدتی بعد توانست با نظامیان رفتند، او به خانه خانواده هنگامی که شبه 
 1ان فرار کند. مانده خانواده به پاکست باقی 

شان دشوار بود حتی خطر کنند برای رفنت  ای که برای گونه ها در این دوره بسیار آزار دیدند به هندوان و سیک 
چندیهوک   فقیرچند  دیگر،  مجاهدی  بروند.  بیرون  خانه  از  خود  خویشاوندان  و  دوستان  دیدن  یا  دکان  به 

 (Faqirchand Chandihok  را ایستاد کرد، هنگامی که ا ) اش بود.  دیده خواست به دیدار خانواده داغ و می
وکوب کرد و پول خواست. وی به چندیهوک گفت که اگر با او جدل کند، هند و معبد سومنات را  سپس او را لت 

 2ای که بازسازی شده است(. خواهد سوزاند. )معبدی افسانه 
نظامیان طرفدار حزب وحدت، ماهان  شبه ، ۱۹۹2وقفه ادامه داشت. در می ها بی آزار و اذیت هندوان و سیک 

نظامیان دیگری در  اش را در تایمنی تصاحب کردند. شبه لعل، تاجر کاال و همرس و پرسانش را کشتند و خانه 
ها وارد شدند و پس از تجاوز به زنان و دخرتان، مردان خانواده را نیز  گاه هندوان و سیک کارته پروان به اقامت 

های کابل، روز بعد برای  (. این رخداد موجب شد تا بسیاری از هندوان و سیک RAWA 2007, 227ختنه کردند ) 
 خود بیم داشتند.   درخواست ویزا به سفارت هند بروند تا کشور را به مقصد هند ترک کنند؛ زیرا از امنیت شخصی 

تحاد اسالمی  ها نفرت داشتند که عبدالرب رسول سیاف، رهرب ا مجاهدان مسلامن چنان از هندوان و سیک 
 ها چنین گفت:  مجاهدین افغانستان در مورد هندوان و سیک 

ها  ند که حکومت در کنار قانون شعیت وظیفه دارد از آن ا ها و هندوهای افغانستان بخشی از اهل ذّمه سیک 
عمومی مثل طبابت کار کنند. البته    های ند که جزیه بدهند تا بتوانند در شغل ا ها هم ملزم محافظت کند، اما آن 

توانند مسئول دستگاه دولتی و دارای شغل دولتی باشند. در مالقات یک مسلامن، فرد هندو ملزم  ها منی آن 
است که اول سالم کند و به استقبال مسلامن برود. اگر مسلامنی ایستاده است و یک چوکی هست، هندو مجاز  

 ( Mohammadi 2009نیست که روی چوکی بنشیند. ) 
هایی که کافران  ها را رسکوب کردند، بلکه از مردم خواستند از دکان تنها هندوان و سیک مسلامنان بنیادگرا نه 

ها را به اسالم آوردن مجبور کنند. در ادامه،  کنند، چیزی نخرند. آنان مصمم بودند هندوان و سیک اداره می 
ای اسالم آوردن اجباری آنان استفاده کردند. طالبان وقتی  ای بر وقتی طالبان به قدرت رسیدند، از هر وسیله 

 

 وطنان هند و سیک باید خون گریست«، حزب همبستگی افغانستان. دردآورد هم   از نرش اینرتنتی: »به زندگی پر مشقت و   .1
2 .From the online publication: Faqirchand Chandihok. Kabulnath. 

http://www.kabulnath.de/Schankar%20Dara/Minare%20Chakari/Atlaja/028.html. Accessed March 25, 2015.  9. Discussions with 

Balram Dhameja during a visit to the Asmai Temple in Kabul, Kabul 
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رو، به او  شدن مجبور کنند. از این زند، تالش کردند او را به مسلامن دیدند جوانی سیک با زنی مسلامن گپ می 
 ( Sharma 2013کنند تا با آن زن مسلامن ازدواج کند. ) ها به او کمک می گفتند که اگر مسلامن شود، آن 

دار بپوشند  مر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده بود که پیروان این اقلیت دینی کاالیی نشان وزارت ا 
شان هم دستور دادند مانند دیگر زنان در افغانستان حجاب داشته باشند.  تا از مسلامنان متامیز شوند و به زنان 

نشانه های چنین دستور دادند خانه هم  را  بدانند خانه هندوست. طالبان، سیاست  گذاری کنند تا ه شان  مه 
از غیرمسلامنان در تالشی رسکوب  بهانه شناسایی و محافظت  های عادی پلیس  گرایانه و وحشیانه خود را با 

می  توجیه  اسالمی  شیعت  قانون  اجرای  برای  محکومیت مذهبی  به  طالبان  جامعه    کردند.  دست  به  خود 
جداسازی هندوها و سیک توجهی نکرد و تالش خود را برای پاک    های رسکوب و املللی به دلیل سیاست بین 

  200۱اسالمی ادامه داد. در راستای همین برنامه، در فربوری  کردن هر گونه مناد فرهنگی مرتبط با متدن غیر 
 پیکر بودا را نابود کرد که در شیِب کوهی در بامیان در قرن پنجم میالدی کنده شده بود. دو تندیس غول 

 ندو و سیک در سیاست: دوره پساطالبان زنان ه 
شد و نقش زنان به انجام دادن کارهای خانگی  سیاست برای مدتی طوالنی، عرصه اختصاصی مردان قلمداد می 

ها در  کردند. البته شامری از آن و تربیت کودکان محدود بود. زنان هندو و سیک نیز در سیاست دخالت منی 
نهادهای دولتی استخدام شدند. هنگامی که عملیات نظامی امریکاـ  ناتو،    در   ۱۹60هایی دور مانند دهه  زمان 

 ( به سیا  نزدیک  با پیوندهای  (  Rosenberg 2013حکومت استبدادی طالبان را رسنگون کرد و حامد کرزی 
رویداد استقبال کردند و برخی از آنان که در  ها از این عنوان رهرب دولت موقت منصوب شد، هندوان و سیک به 

هایشان را بازپس گیرند. برای مثال،  تبعید بودند، به خانه بازگشتند تا در بازسازی کشور مشارکت کنند و زمین 
سال    ۱4( که نگهبان معبد آسامیی در کابل است، هند را ترک کرد و پس از  Balram Dahmejaبالرام دامجا ) 

هایشان  گیری زمین شان برای بازپس دامات کنندگان در اق به کابل بازگشت. با وجود این، او و دیگر بازگشت 
های دولتی آکنده از فساد بودند و مقامات و قضات با  رو شدند؛ زیرا متام نهاد موفق نبودند و با دردرسهایی روبه 

 1دادند. دعوایشان همدلی نشان منی 
ی تغییر حفظ کردند  کردند، ولی امیدشان را برا ها تبعیض و آزار و اذیت همیشگی را تجربه می هندوان و سیک 

  2002ها داده شد، استفاده کردند. دولت در ژوئن  آفرینی در فرآیند بازسازی به آن و از هر فرصتی که برای نقش 
جرگه اضطراری  ، لویه 2004جمهوری در  برای انتخاب رئیس دولت انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست 

املللی بود تا زنان را در حکمرانی کشور وارد کند.  ده بین کنن های کمک تشکیل داد. کرزی زیر فشار دولت 
پزشکی به منایندگی از جامعه سیک و هندو انتخاب شد و به  انارکلی کائور هرنیار، دانشجوی دانشکده دندان 

ها  کردن از حقوق هندوان و سیک عنوان رهرب حکومت رأی داد. با وجود این، مبارزه او برای دفاع نفع کرزی به 
 کاران درون و بیرون از حکومت، او و دیگر فعاالن زن را به حاشیه بردند. گرایان و محافظه م ماند؛ زیرا اسالم ناکا 

 

 20۱4وئن  ژ   ۳. گفتگوهایی با بالرام دامجا در طول بازدیدی از معبد آسامیی در کابل،  1
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ای را برای تأیید آن برگزار کرد. قانون اساسی،  جرگه ، دولت، قانون اساسی جدیدی را آماده و لویه 200۳در اواخر  
شور اعالم کرد. هرچند قانون اساسی برای پیروان دیگر  افغانستان را جمهوری اسالمی و اسالم را دین رسمی ک 

جمهوری  شدن در انتخابات ریاست مسلامن را از نامزد ادیان و مذاهب، آزادی عمل فراهم کرد، شهروندان غیر 
جمهوری باید شهروندان افغانستان، مسلامن و زاده  کند که نامزدهای ریاست تأکید می  62ممنوع کرد. ماده  

 The Constitution of Afghanistanباشند و نباید شهروندی کشور دیگری را داشته باشند. )  والدین افغانی 

جرگه قانون اساسی انتخاب شد که از  عنوان مناینده جامعه هندو و سیک در لویه (.  هرنیار دوباره به 12 ,2004
اللی جویا، مناینده رادیکال  برگزار شد. در طول جلسات جرگه، م   2004ژانویه در کابل     4تا    200۳دسامرب    ۱۳

ساالران  از والیت فراه استدالل کرد که ناقضان حقوق برشی باید به دست عدالت سپرده شوند. سخنانش، جنگ 
ها به او فحاشی کردند. هنگامی که هرنیار از جویا دفاع کرد، هامن مردم به جویا و او  را خشمگین کرد و آن 
ها برای رأی دادن  شان انجامید. هندوان و سیک اران دو زن و مخالفان وکوب میان هواد حمله کردند که به لت 

نویسی کردند و با اشتیاق به کرزی رأی دادند؛ چون باور نام   2004اکترب    ۹جمهوری در  در انتخابات ریاست 
 داشتند او شخصی شایسته است برای دفاع کردن از منافع جامعه آنان. 

پایان دوره  از  آرزو داشت پس  نبود و    هرنیار  او موافق  با تصمیم  اما پدرش  )لیسه(، خلبان بشود،  دبیرستان 
مانده کنون متناسب نیست. در عوض او  کرد که چنین شغلی برای یک زن با محیط فرهنگی عقب استدالل می 

التحصیلی در سیاست کشور وارد شد و خودش را وقف  پزشکی شکت کرد و پس از فارغ در دانشکده دندان 
، هرنیار از کابل انتخاب شد و حامد  2005برش و حقوق زنان کرد. در طول انتخابات پارملانی    تقویت حقوق 

( را از قندهار در مجلس سنا منصوب کرد. برخالف وعده حکومت برای حامیت  Ganga Ramکرزی، گنگا رام ) 
ها را اذیت اسالمی، آن   های دینی، موقعیت هندوها و سیک رو به زوال گذاشت؛ زیرا بنیادگرایان از حقوق اقلیت 

تدریج کاهش  کردند. به همین دلیل، بسیاری از آنان، کشور را ترک کردند و شامر شهروندان هندو و سیک به می 
هایی که توانایی مالی داشتند، تالش کردند که کشور را به مقصد اروپای غربی، آمریکای شاملی  یافت. خانواده 

توانستند مکانی برای خودشان تهیه  های محروم که حتی منی خانواده و جاهای دیگر ترک کنند، در حالی که 
کردند، آن هم با غذا و کمکی که اعضای جامعه سیک و  ( زندگی می Gurdwaraکنند، در معابد و گوردواراها ) 

 کردند. های خیریه به آنان می هندو و سازمان 
و به کاهش هندو و سیک کاری کنند،  هنگامی که رهربان سیاسی نتوانستند برای تضمین امنیت جمعیت ر 

اعضای این جامعه تصمیم گرفتند دوباره صدای خود را بلند کنند و فردی را نامزد کردند تا در انتخابات پارملانی  
رقابت کند و از تریبون پارملانی برای افزایش آگاهی اجتامعی درباره جامعه هندو و سیک استفاده و از    20۱0

ند. دو نامزد، گانگا رام از قندهار و هرنیار از کابل نتوانستند رأی مورد نیاز را برای پیروزی  منافع این گروه دفاع ک 
های غیر مسلامن موجب شد که  املللی بر دولت برای دفاع از اقلیت به دست آوردند. با این حال، فشار بین 

مستقل حقوق برش است که  کرزی، هرنیار را در سنا منصوب کند. هرنیار، فعال حقوق برش و عضو کمیسیون 
از موقعیتش برای دفاع از منافع جامعه هندو و سیک استفاده کرده است. برخالف موانع متعددی که زنان در  

ها مبارزه  شوند، هرنیار برای برابری جنسیتی و پایان خشونت با زنان و اقلیت رو می ای مردمحور با آن روبه جامعه 
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بر همین اساس، جایزه یونس می  ) کند.  برای  UNESCO – Madanjeet Singh Prizeکو مدانجیت سینگ   )
 به هرنیار اعطا شد.   20۱۱تقویت مدارا و نفی خشونت در دسامرب  

ها برای اسالم آوردن یا ترک کشور  بنیادگرایان مسلامن در داخل و بیرون حکومت از فشار بر هندوان و سیک 
ه یا آزار و اذیتی را به پایگاه محلی پلیس گزارش کنند، مراجع  ها هر اقدام مجرمان اند. اگر هندوان و سیک نکاسته 

ویژه دخرتان به دلیل آزاررسانی پرسان  گیرند. کودکان هندو و سیک به دار فاسد آن گزارش را نایده می صالحیت 
( رهرب یک اجتامع سیک در  Ravinder Singhتوانند به مدرسه بروند. راویندر سینگ ) بدجنس مسلامن منی 

 ، عذاب کشیدن کودکانش را در مدارس دولتی چنین بیان کرد: کابل 
ها  ند. برای مثال، برخی از آن ا مان متنفر ها از کودکان یم. آن ت س ی ک دانند که ما  مان منی کودکان برادران مسلامن 

بچه  می های موی  را  آن مان  دیگران  و  می کنند  مسخره  را  آن ها  می کنند.  حساب  بیگانه  را  ما  نه  ها  کنند، 
گوید بسیاری از  ساله که آزار را در مدرسه تجربه کرده است، می افغانستانی. جاگیت سینگ، شاگردی یازده 

شان را  کنند و موهای ها را اذیت می روند؛ زیرا کودکان دیگر آن کودکان ما پس از چند روز دیگر مدرسه منی 
 (  Ekhtiyar 2011. ) گزارند ها به ما احرتام منی زنند. آن ها را می کنند و حتی آن می 

کنند،  هایی را که از آموزش دخرتان حامیت می آزار و اذیت کودکان هندو و سیک در مدارس دولتی، خانواده 
شان را به مدرسه نفرستند. زنان هندو و سیک نیز ارزش آموزش را در نظر ندارند و  مجبور کرده است دخرتان 

 کنند. ه ازدواج مجبور می شان در سن جوانی ب شان را از ترس امنیت دخرتان 
تنها برای تضمین امنیت و آسایش شهروندان هندو و  ند، نه ا کاران بر آن مسلط مجلس شورای ملی که محافظه 

  20۱۳ها را بیش از پیش به حاشیه براند. برای منونه، منایندگان در کوشد آن کند، بلکه می سیک تالش منی 
جمهوری را برای اختصاص یک کرسی به جامعه هندو و سیک  است شان، فرمان ری با استفاده از قدرت قانونی 

ها را چنان خشمگین کرد که در مالقاتی با کرزی  در مجلس شورای ملی رد کردند. این رویداد، هندوان و سیک 
خود را ترک کنند و از افغانستان    ند که شهروندی ا به وی گفتند که اگر دولت به صدایشان گوش ندهد، آماده 

اختصاص خواهد    20۱5کرزی قول داد که یک کرسی برای اعضای این جامعه در پارملان بعدی در سال  بروند.  
 داد.  

ساالران  زهرا نادری که با ساختار قدرت و جنگ منایندگان مجلس مانند شکریه بارکزی، فوزیه کوفی و فرخنده 
های  های گفتگو در شبکه یزگرد و برنامه ند و بارها در م اند و هنوز ادعا دارند که قهرمانان حقوق زنان ا مرتبط 

کنند، به خودشان زحمت  اند و بر رس مسائل سیاسی و اجتامعی مناظره می تلویزیونی خصوصی شکت کرده 
آیی همگانی را در حامیت از این جامعه  گونه گردهم های هندو و سیک دیدار کنند یا هیچ ندادند که با خانواده 

شهروندان هندو و سیک سخن بگویند. آنان هرگز نخواستند که این موضوع را به  سازمان دهند یا درباره حقوق  
ها، شهروندان  بخشی از مناظره سیاسی ملی بدل کنند تا آگاهی اجتامعی را افزایش دهند که هندوان و سیک 

 ند و با دیگر شهروندان حقوق برابر دارند.ا کشور 
بنیادی هندوان و سیک  برای حقوق  به مبارزه خود  .  خویش و داشنت صدایی در امور کشور ادامه دادند   ها 

ها  بینند و باور دارند که با مجبور کردن آن مسلامنان متعصب و رهربان مذهبی افراطی، آنان را به چشم کافر می 
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سال   در  کرد.  خواهند  عمل  خود  اسالمی  وظیفه  به  آوردن  اسالم  نویسنده  20۱۳به  برنتی،  سوشمیتا   ،
گرا کشته شد.  کرد، به دست نظامیان اسالم شوهر پشتونش در والیت پکتیکا زندگی می   هندی که با ـ بنگالی 

تقویت حقوق زنان فعال می شوهرش، جان  برای  ندیدند و کشته شد؛ چون  کرد  باز خان و کودکانش آسیب 
 (Gosh 2013 هندوان و سیک .) درت  ها با موانع متعدد و تبعیض روزافزون مواجه شدند که شامل مخالفت پرق

شان است. مسلامنان، این سنت را علیه مذهب خودشان قلمداد  های مسلامنان محلی با سنت سوزاندن مرده 
های تشییع و دفن  کنند و به دسته رو، همیشه به آنان توهین می کنند که آن را متوقف کنند. از این و تالش می 

 زنند.  ها و هندوها سنگ می سیک 
شقی کابل با هدف ساخت    عی ناگوار، دولت را مجبور کرد زمینی را در حاشیه هرنیار برای اصالح موقعیت اجتام 

مرد  سوزاندن  کوره  مدرسه،  چنین  مسکن،  هنوز  جامعه  این  اعضای  دهد.  اختصاص  تسهیالت  دیگر  و  گان 
هر  ها باور دارند که اگر مردم در مرکز شهر کابل امنیت نداشته باشند، در حاشیه ش بینند. آن پیرشفتی را منی 

هرگز امنیت نخواهند داشت. تظاهرات اعرتاضی اعضای جامعه هندو و سیک برای رساندن شکایت خود به  
ای محسوس به بار نیاورده است.  گوش حکومت و رسیدگی به درخواست آنان برای حفظ امنیتشان، هیچ نتیجه 

هندو و    ۳0  تقریباً   20۱4واخر  کنند. در همین راستا، در ا ها، کشور را ترک می به همین دلیل، هندوان و سیک 
دیگر،    سیک  بسیاری  که  در حالی  کردند،  پناهندگی  درخواست  و  شدند  بریتانیا  وارد  قانونی  غیر  به صورت 

  ۳۱افغانستان را به مقصد هند ترک کردند؛ جایی که دولت نخست وزیر، ناراندا مودی به کسانی که قبل از  
 اند، شهروندی اعطا کرد. در هند مستقر شده   200۹دسامرب  

 گیری نتیجه 
رنگ  های اصلی گرو نانک بود که در زندگی روزمره پیروانش در افغانستان کم سیتی و حقوق زنان، آموزه برابری جن 

رو، احتجاج برنده و پرطنین نانک برای حقوق زنان و برابری، دیگر اصول راهنامی روابط  شد و رنگ باخت. از این 
شان، در  از نظام اجتامعی مردساالرانه   بردن بر رنج   افزون ها  حاکم بین مردان و زنان نیست. هندوان و سیک 

برند که سنت ابراهیمی در آن نفوذ دارد. در چنین سنتی، مردانگی، نظم  به رس می   ای فضایی دینی و فرهنگی 
کند که از مردان اطاعت کنند. این عامل با  طبیعی چیزهاست و خداوندی که مذکر است، زنان را ملزم می 

ها  ان ترکیب شده و رفتار مردان و درک زنان را شکل داده است که مسئولیت های مردساالنه جامعه خودش ارزش 
 کند. و جایگاه زنان را در اجتامع، نسبت به مردان، فروتر ترسیم می 

افغانستان،   در  خودشان  مرتبط  اجتامع  سیاسی  و  فرهنگی  مذهبی،  زندگی  در  سیک،  و  هندو  زنان 
بوده مشارکت  به این م کنندگانی فعال  اما  از محیط فرهنگی و  وضوع چندان توجهی نشده است. آن اند،  ها 

های حکومتی را دارند  ترین مقام ساالران، عالی برند که بنیادگران اسالمی و جنگ اجتامعی رسکوبگری رنج می 
 اند.  شان را بر صدای زنان برای برابری، عدالت و آزادی مدنی بسته های و گوش 

تری پیوند نداشته باشد که  مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتامعی گسرتده اگر مبارزات برای برابری جنسیتی با 
ای متکرث است، اما  شان اثرگذارند، هیچ سودی ندارد. افغانستان، جامعه شکلی منفی بر حقوق زنان و برابری به 
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را تهدید    بینند که پلورالیسم و تکرث، ثبات منافع مسّلم آنان ساالری می نخبگان حاکم درون و بیرون از دیوان 
 بخشد. هایی پشتیبانی کنند که جایگاه زنان را بهبود می خواهند از سیاست رو، منی کند. از این می 

هایی  ناآگاهی از دین دیگری، سیاست و تاریخ، مفهوم »ما علیه دیگران« را دوام بخشیده و شهروندان را به گروه 
عنی ساخنت جامعه مدنی مدرنی خارج کرده  شان برای خیر عمومی ی تقسیم کرده که از صف مبارزه مشرتک 

دادن چنین کاری شایسته است که مسئله  برند. برای انجام است که همه اجتامعات از حقوق برابر بهره می 
تر چنان  های جوان شکلی که نسل ها گنجانده شود، به های درسی مدارس و دانشکده پلورالیسم و تکرث در کتاب 

ها را منبع قدرت ببینند، نه منبع ضعف برای ساخنت  مذهب و تکرث فرهنگ و سنت تربیت شوند که پلورالیسم در  
 آینده خود.  

شان باید  کرده اجتامعات هندو و سیک برای تغییر وضعیت دولت و مردان کمک نخواهند کرد. زنان تحصیل 
غانستان ارتباط برقرار  های انقالبی و دموکراتیک فعال در سیاست اف بازبینی کنند چه منابعی دارند و با سازمان 

دولتی  های غیر کردن به مبارزه برای عدالت اجتامعی قدم بردارند. سازمان کنند و در تالشی متحد برای کمک 
توانند گفتگو میان مردمان هند و سیک آواره را برقرار و آنان را به ورود به این عرصه تشویق کنند و از  هند می 

های جامعه باقی  نستان هستند، حامیت کنند؛ هامن گروهی که در حاشیه شان که هنوز در افغا اعضای اجتامع 
 کنند.  کاری و فقر دست و پنجه نرم می خواهند زندگی کنند، با رسکوب، بی مانند و هنگامی که می می 

شان را در  فرد دارند تا تجربه به زنان هندو و سیک آواره در اروپای غربی و آمریکای شاملی وضعیتی منحرص 
املللی  های حقوق مدنی بین شان با سازمان آمده از اقامت در غرب و روابط سیاسی دست غانستان با معرفت به اف 

توانند از  ها می ها دفاع کنند. آن کردن بر دولت در افغانستان ترکیب کنند تا از حقوق اقلیت برای فشار وارد 
نند، مرشوط به اینکه دولت تضمین کند  جامعه جهانی بخواهند که برای بازسازی افغانستان کمک مالی ک 

مسلامن فراهم آورد که بتوانند  های غیر شکلی خاص، زنان گروه های اقلیت دینی و به مند برای گروه محیطی توان 
 شان عمل کنند و با دیگر شهروندان افغانستان، حقوق برابر داشته باشند. آزادانه به دین 
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   امللل؛ ها در حقوق بین حقوق اقلیت 

 املللیهای بین توسعه ترتیبات هنجاری سازمان 

 .   سامل ناجی مرتجم: محمد   |  .   آنتونیا پرتیشوشیچ   
 چکیده

  ترین پرسش مهم در این نوشته  امللل است.  ها در حقوق بین تفهیم و تبیین جایگاه حقوق اقلیت   در پی این مقاله  
ها چه حقوقی در نظر گرفته  املللی برای اقلیت امللل و اسناد بین که اقلیت کیست و در حقوق بین این است  

ای و  ها و اطالعات آن با روش کتابخانه تحلیلی نوشته شده است و داده ـ شده است؟ این مقاله با روش توصیفی 
های مقاله نشان  آوری شده است. یافته گرد ها  اقلیت   مورد املللی در  بین های  مطالعه اسناد و مدارک سازمان 

لحاظ عددی نسبت به بقیه جمعیت کشور، تعداد کمی  شود که به از افراد گفته می   ی دهد که اقلیت به گروه می 
اظ  لح حاکم قرار داشته و نسبت به بقیه جمعیت کشور به شود و  اعضای آن گروه در جایگاه غیر را شامل می 

ند.  کن ها را حفظ  ها، مذهب و زبان آن ست که فرهنگ، سنت ها زبانی، مذهبی و یا قومی تفاوت دارند و بر دولت 
ترین  صورت مبهم و کلی اشاره شده است. مهم اسناد ملل متحد به   دیگر ها در منشور ملل متحد و  حقوق اقلیت به  

های مرتبط  اند، سازمان ده کر ها تالش حفاظت از آن ها و حامیت از حقوق اقلیت  برای املللی که های بین نهاد 
برش و حاکمیت  ترین هدف خود را حامیت از دموکراسی، حقوق که اتحادیه اروپا مهم ست. چنان اتحادیه اروپا   ا ب 

شط  از  یکی  و  است  دانسته  به  قانون  احرتام  و  رعایت  متقاضی  کشور  برای  اتحادیه  این  در  عضویت  های 
 ست. ها حقوق اقلیت م   ویژه به ،  برش حقوق 
   گان واژ کلید 

 . برش، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا امللل، حقوق ها، حقوق بین اقلیت 
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 مقدمه
عضویت دارای کشور  200حال کنند و در همین زبان صحبت می  8000های قومی به در رسارس جهان گروه 

نظر وجود  قومی و کارگزاران حاکمیت سیاسی اختالف   . وقتی میان برخی از این جوامع ند ا سازمان ملل متحد 
اقلیت  برخی  که  است  آن  موضوع  این  ضمنی  معنای  و دارد،  حامیت  نیازمند  مذهبی  و  زبانی  قومی،  های 

 :Gellner, Oxford)   . شده است   ها ممنوعیت وضع ی هستند که برای آن ی شناخنت در درون کشورها رسمیت به 

امللل تا حدودی ضامنت شده  برش، در سطح بین حقوق   دستورکار ن بخشی از  عنوا ها به حقوق اقلیت   ( 1983
  ، ترتیباتی را روی دست گرفته است سلسله ها  امللل برای حامیت از حقوق اقلیت است. هرچند نظام کنونی بین 

مروری ه  الزامیت حقوقی را در پی ندارند. این مقاله بر آن است ک ترین ضعف این ترتیبات این است که  اما مهم 
سازمان ملل متحد، شورای اروپا، سازمان    ی مانند ها در قالب نهادهای بر رژیم حامیت از حقوق اقلیت داشته باشد  

 . یافته است   ها توسعه در پاسخ به حامیت از حقوق اقلیت که    همکاری و امنیت برای اروپا و اتحادیه اروپا 
تواند برای  د، این موضوع می شو ن ها حامیت  وق اقلیت صورت درست از حق فرضیه مقاله این است که وقتی به 

مؤید    املللی های بین از پژوهشگران و اسناد سازمان   شامری های  برانگیز باشد. یافته صلح و ثبات کشورها چالش 
که    ۱۹۹0و وقوع منازعات قومی در اوایل دهه    ۱۹80این فرضیه است. پس از سقوط کمونیسم در اواخر دهه  

ها  اما قضایای روآندا، تیمور شقی و رسیالنکا موضوع اقلیت   ، قومی رخ داد های سوسیالیست چند در فدراسیون 
 داد.   امللل قرار کار نظام بین صورت گسرتده در دستور را به 

امللل، چارچوب نظری در مورد تعریف مفهوم اقلیت  ها در حقوق بین نخستین بخش تحلیل حقوق اقلیت   در 
. در  شد خواهد  ها  از تحلیل مروری بر تکوین تاریخی حامیت از حقوق اقلیت   شده است. در این بخش   ارائه 

نظریه عدم تبعیض، اهمیت    ها؛ تعریف اقلیت، دومین بخش به تعریف مفاهیم مرتبط به حامیت از حقوق اقلیت 
شود. در این بخش از مقاله به  ها پرداخته می شناخنت از سوی اکرثیت و اهمیت حفظ هویت اقلیت رسمیت به 

چون اقدامات مثبت و تباین حقوق فردی و جمعی پرداخته خواهد شد. در سومین بخش مقاله به  هم  ی مسائل 
بین  اسناد  می   ای املللی تبیین  د   شود پرداخته  اقلیت که  از  حامیت  باب  و  ر  متحد  ملل  سازمان  توسط  ها 

 است.   ه های عمده اروپایی تصویب و به رسمیت شناخته شد سازمان 
 گذر تاریخ   ها در املللی از اقلیت حامیت بین   - 1

که در ذیل اصالحات در حوزه حامیت از   کرد تا قرن هفدهم پیگیری   توان ها را می های حامیت از اقلیت ریشه 
  اکنون که    ی های (. زیگلر بر آن است که مسئله اقلیت Lerner, 1991: 7-22)  . شود مذهبی دیده می   های اقلیت 

های مذهبی و نژادی در  در قرن نوزدهم اقلیت   ( Sigler, 1983: 68)   . ، ریشه در قرن نوزدهم دارد یند برای ما آشنا 
ویانا   سه کنگره بزرگ قرن نوزدهم   ( 68،  )هامن   ند. تر موردتوجه قرار داشت های قومی و زبانی کم اقلیت   ا مقایسه ب 

بود که امنیت و حقوق افرادی را تأمین    ی ( دربرگیرنده بندهای ۱878( و برلین ) ۱856(، پاریس ) ۱8۱5-۱8۱4) 
اگر ادعا کنیم که برای    ( Thornbery, 1991: 25-37)   . کردند کرد که در قلمرو حاکمیت خارجی زندگی می می 

ها  املللی در معاهده ورسای پس از جنگ جهانی اول از حقوق اقلیت د در سطح بین من طور نظام بار به اولین 
حقیقت  در  ، رس برآورد  ۱۹۱۹ایم. جامعه ملل که دل از کنفرانس صلح پاریس جا نگفته ه است، بی شد حامیت 



 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 241  

برش  قرارداد جامعه ملل درباره حقوق   که حالی   در   ( Fink: 157)   . ها را در خود جا داده بود سیستم حامیت از اقلیت 
های ناشی  هم در نظر گرفته بود. چالش با  ها را مرتبط  اما نظام قیمومیت و اقلیت   ، مکانیسمی در نظر نگرفته بود 

موجب بروز جنگ دوم جهانی شد. نظریه    ، پاشیدن طرح ویلسونی در مورد امنیت هم از جنگ جهانی اول و از 
زیادی از کسانی کشته   شامر زیرا در این جنگ  ، ان جنگ دوم جهانی مطرح شد برش در جری حامیت از حقوق 

 ها از هیچ حقی برخوردار نبودند. شدند. در آن روزگار اقلیت تعبیر امروزی اقلیت خوانده می که به   ند شد 
توسعه  کشورهای  از  بسیاری  شد،  تأسیس  متحد  ملل  سازمان  که  اقلیت زمانی  حقوق  چالش  به  در  یافته  ها 

پاشیدن وحدت و  هم حتی امروزه برخی کشورها که از ناحیه از   ( Sigler, 1983: 67)   . روشان اذعان نکردند قلم 
زیرا باور دارند که    ، ها را در قلمرو خود به رسمیت بشناسند ترسند که اقلیت شان هراس دارند، می یکپارچگی 

 :Benoit-Rohmer, 1996)   . نو شوع کند   ای گذشته را از تواند منازعات منطقه ها می شناخنت اقلیت رسمیت به 

12 ) 
 ها اقلیت   ا حقوق مرتبط ب   - 2

 تعریف اقلیت   - 2-1
امللل تعریف مورد اتفاق عام درباره اقلیت وجود ندارد. این مفهوم در جوامع مختلف تفسیرهای  در نظام بین 

زیرا آن را    ، ند کن ت استفاده  گوناگونی شده است. امروز برخی از پژوهشگران متایل ندارند که حتی از کلمه اقلی 
کنند که اقلیت به  شده است. برخی دیگر استدالل می   دانند که امروزه منسوخ مرتبط با نظام جامعه ملل می 

رو بعد  این  گرفته است. از  ای از کسانی است که نسبت به اکرثیت جامعه، تعداد کمی را در بر معنای مجموعه 
جای اقلیت از عبارات جوامع، گروه دارای اشرتاکات، گروه اجتامعی  که به ده است  ش از تغییر این واژه پیشنهاد  

  ، از اکرثیت جامعه نیستند   ی های ملی بخش اقلیت   ( Lerner, 1991: 28-34)   . و حتی امروزه مردمان استفاده شود 
و ایدئولوژیکی در قبال گروه حاکم نارضایتی   شناختی ند که به لحاظ جامعه ا بلکه به لحاظ زبانی و فرهنگی ویژه 

ها از ناحیه وضعیت جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی در حالت متفاوتی  زیرا آن   ، د ن ده نشان می 
دارند  آن   ( Komac, 1991: 129)   . قرار  و حفظ بنابراین  تقویت  برای  استثنایی ها  اقدامات    در   . ند ا شان سزاوار 

رو دولت خویشاوند )دولتی که این  این   شان ممنوعیت وضع کرده است و از ها، برای بوع آن که دولت مت حالی 
 Huber and)   . کنند ها نگاه می ها به لحاظ فرهنگی و زبانی با آن قرابت دارند( به چشم اقلیت به این اقلیت 

Micky, 1999: 17-51 ) 
  در مورد چگونگی مواجهه با موضوع اقلیت، اجامع نظر کلی وجود ندارد. با  املللی حتی در برخی از اسناد بین 

که در اعالمیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد متعلق به اقلیت ملی یا قومی، مذهبی و زبانی  این   وجود 
رد اجامع  توانند در ذیل تعریف اقلیت ملی قرار بگیرند. هرچند سازمان ملل متحد نتوانسته است تعریف مو می 

  سبب تواند  ارائه تعریف دقیق از اقلیت ملی می که  کنند  گونه استدالل می ها این د. برخی کن در باب اقلیت ارائه  
شان شود. حتی شورای اروپا موفق نشده است  های مشخص در برخی جوامع از حقوق محرومیت برخی گروه 

ها که تنها سند  کنوانسیون حامیت از حقوق اقلیت د. شورای اروپا در چارچوب کن اقلیت ارائه  از دقیق  ی تعریف 
اقلیت الزام  باب  در  حقوقی  تعریف   ، ست ها آور  رهیافت   ی نتوانسته  اروپا  شورای  اعضای  کند.  ارائه    ی مشخص 
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د،  کن که از اقلیت چگونه تعریفی ارائه این زیرا نتوانسته حامیت الزم را در مورد  ، گرفته است گرایانه در پیش عمل 
کند. ه  اقلیت فراهم  مورد حقوق  در  الحاقی  پروتکل  در  اروپایی حقوق رچند  در کنوانسیون  ملی  و های  برش 

  اقلیت ملی چنین بیان   ، شده است. بر اساس آن تعریف   گروه اقلیت ملی ارائه   از های اساسی، تعریفی  آزادی 
برخ   ای »مجموعه   شده است:  از شهروندی آن کشور  افراد که در یک دولت مقیم هستند و  اما در    ، وردارند از 

طور ناکافی  ها در دولت به اما آن   . اند های قومی، فرهنگی، مذهبی یا زبانی خود را حفظ کرده درازمدت مشخصه 
 ,Benoit-Rohmer« ) . برخوردارند   تری کم   شامر ن به لحاظ جمعیتی نسبت به بقیه مردم از  ی چن حضور دارند و هم 

1996:13 ) 
های اساسی پیشنهاد  برش و آزادی کمیسیون ونیز در طرح الحاقی که برای کنوانسیون اروپایی حامیت از حقوق 

شود که به لحاظ عددی نسبت  »اقلیت به گروه از افراد گفته می   اقلیت را چنین تعریف کرده است:   ، ده است کر 
نسبت به بقیه جمعیت کشور به لحاظ  شود و  اعضای آن گروه به بقیه جمعیت کشور، تعداد کمی را شامل می 

« )ماده دوم،  . ها حفظ شوند ها، مذهب و زبان آن زبانی، مذهبی و یا قومی تفاوت دارند و باید فرهنگ، سنت 
 پاراگراف اول الحاقیه( 

این مسئله   در مورد د. کارشناسان کن سازمان همکاری و امنیت اروپا بر آن است که تعریفی در باب اقلیت ارائه 
تواند موجب تأخیر در کار اسنادی شود که در  اند که تالش گسرتده برای ارائه تعریف دقیق از اقلیت می ق مواف 

تعریفی است   ، شده باشد  عام واقع   پذیرش   که مورد   ی شاید تعریف   ( Sigler, 3-10)   . ست ه ها  مورد مسئله اقلیت 
شده    ها ارائه تبعیض و حامیت از اقلیت   که از سوی فرانسیسکو کاپوتورتی، گزارشگر ویژه کمیسیون در باب منع 

این میثاق   27میثاق حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد است. ماده  27شده از ماده است. این تعریف برگرفته 
  ها متعلق به این اقلیت   د، افراد ن های قومی، مذهبی و یا زبانی وجود دار که اقلیت   ی های مشعر است؛ در دولت 
شان باید از فرهنگ، مناسک مذهبی  اعضای گروه   دیگر ها با  د و آن ن ادیده گرفته شو شان ن نباید در کسب حقوق 
نشانگر این    ، 27در ماده  شده  گرفته کار به   اصطالحات   ( Capotorti, 1976: 384)   . مند باشند و زبان خودشان بهره 

ین حقوقی که موردحامیت ؛ بنابراند ا زبان مسئله است که افراد موردحامیت متعلق به یک فرهنگ، مذهب یا یک 
دارد   27ماده   قرار  بنا   ، میثاق  در جامعه  که  است  کسانی  فعالیت شامل حقوقی  یا  اقتصادی  های بر عالیق 

دار  ب ن اجتامعی وجهه مشرتک  ماده، کاپوتورتی    به تأسی    ا د.  اقلیت  این  تعریف  این را  گروه  است:  کر گونه  ده 
حاکم قرار  شود و در جایگاه غیر درجه دوم پنداشته می   ، گروهی که به لحاظ عددی نسبت به بقیه نفوس کشور » 

ها را از بقیه نفوس کشور  ند که آن های برخوردار د و اعضای آن به لحاظ قومی، مذهبی یا زبانی از ویژگی دار 
شان  ها، مذهب و یا زبان نگ، سنت ها در جهت محافظت از فره بستگی ضمنی آن ند و حس هم ک متامیز می 

  . در این تعریف تر از تعریف کاپوتورتی است کمی متفاوت   تعریف حقوقی دیگر   ( Lerner, 9)   شود. می هدایت  
شهروندی یا اقامت در قلمرو کشوری که حالت  یکم؛    : شده است   در نظر گرفته چند عنرص  بودن  برای اقلیت 

به رسمیت شناخته است  را  باشد به  دوم؛    ؛ اقلیت  در موقعیت  ؛  سوم   ؛ لحاظ عددی در درجه دوم قرار داشته 
زبان، مذهب  حفظ   منظور به گرایی میان اعضای آن بستگی و هم حس هم  پنجم؛  حاکم قرار داشته باشند و غیر 

 ها وجود داشته باشد. آن   و قومیت 
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که موجودیت    کرد گیری  گونه نتیجه این   توان می امللل،  رو در نبود یک تعریف دقیق از اقلیت در حقوق بین این   از 
امللل، مسئله  مشخص از اقلیت در حقوق بین   ی تعریف . هرچند در نبود  در باب حقیقت   است   ی پرسش اقلیت  
 ( http://www.osce.org)   . تواند مربوط به انتخاب خود افراد باشد بودن به یک اقلیت ملی می متعلق 

 شناسایی و هویت   - 2-2
های مشخصی از  ست که گروه ها امللل، بر متامی دولت دقیق از مفهوم اقلیت در سطح بین   ی تعریف در نبود  

که  آنجایی   های حامیتی فراهم کنند. از ها زمینه عنوان اقلیت به رسمیت بشناسند و برای آن   با شهروندان خود را  
احقاق حقوق   منظور به د  این دولت مسئولیت دار حکم دولت مادر را ندارد،    ، دولتی متعلق به اکرثیت نفوس 

تالش  اقلیت  به کن ها  اقلیت رسمیت د.  به شناخنت  درون کشورها  در  پیش ها  آن عنوان  دانسته  ها  شط حقوق 
شناخنت یک گروه  رسمیت که تعریف مورد اجامع در باب اقلیت ملی به دست نیامده است، به آنجایی   . از شود می 

مسائل است. تعداد اعضای گروه، وضعیت اقتصادی، موقعیت    عنوان اقلیت، مستلزم درنظرداشت یک سلسله به 
گذشته تاریخی   مبتنی بر   بیشرت جغرافیایی، همگونی گروه و رسنوشت آن و به همین ترتیب مدعیات گروه که  

ها از عوامل مرتبط به حفظ و شناسایی  این   . شوند ست و گاهی بر اساس شایط معارص دچار تغییر می ها آن 
 ( Trifunvoska, 1999: 21)   . هویت اقلیت است 

های زبانی، فرهنگی و قومی از اکرثیت جامعه متامیز است. گروه اقلیت همیشه  اقلیت گروهی است که با ویژگی 
هویت نه  حفظ  دنبال  به  می   ، است   خود   تنها  تالش  محکم کند  بلکه  جایگاه  هویت  در  آن  باشد.  داشته  تر 

که برای  حالی   در   ، حث هویت یک مسئله واضح )عادی( است حال برای گروه غالب یا اکرثیت جامعه ب همین 
. در  ند ا خاص   ی گروه   ند که عضو ن ک همیشه احساس می اقلیت بحث هویت یک مسئله خاص است و اعضای  
دهد.  هویت انسانی را تشکیل می  ترین مدعیات هویت بحث نژاد، قومیت و فرهنگ اساس و زیر بنای ابتدایی 

د  مهم  عنرص  یک  خودی  زندگی  فرهنگ  می ر  است  این   شود، تلقی  نیاز  اقلیت رو  به فرهنگ  ویژه  ها  طور 
زیرا برای تداوم    ، د ن های زندگی برابر برخوردار باش گیرد و اعضای آن با سایر شهروندان از فرصت موردحامیت قرار  

آن  گروه   ها موجودیت  مانیفست مذهبی  و  فرهنگ، هویت  است. حفظ  اقد رضوری  نیازمند  اقلیت  امات  های 
  ، کند و این اقدامات برای منابع و جغرافیای خاص الزم است ها را تضمین می محافظتی است که شیوه زندگی آن 

کننده  ضامنت   ی حامیتی و سازوکارهای ـ مخصوصاً مردم بومی. برخورداری از این حقوق مستلزم اقدامات حقوقی 
 گذارد. ها اثر می های سیاسی و اجتامعی است که بر زندگی آن گیری تصمیم مشارکت در    منظور به ها  برای اقلیت 

 منع تبعیض و اقدامات مثبت )سازنده(   - 2-3
  . شود برشی را شامل می و اکرثیت اسناد حقوق   شود شناخته می برش  منع تبعیض یک اصل اساسی برای حقوق 

بخش اصول برابری و حامیت برابر در  لی این اصول اساسی و کلی تج   ( 55و    ۱های  )منشور ملل متحد، ماده 
گذاری در  پیشگاه قانون برای همه است. اصل منع تبعیض مستلزم آن است که متامی حقوقی که توسط قانون 

باید بدون تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، دیدگاه سیاسی، ریشه    ، شده است  نظر گرفته 
املللی در مورد  ثروت، تولد یا حاالت دیگر تضمین شود. کنوانسیون بین   ملی یا اجتامعی، تعلق به اقلیت ملی، 

داند که باید تبعیض  ها می عنوان مسئولیت دولت زدودن متامی انواع تبعیض نژادی، اقدامات منع تبعیض را به 



 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 
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د  کن استفاده    گذاری دهد و برای این کار از متامی ابزارهای مناسب به شمول قانون و به آن پایان    کرده را ممنوع  
)قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل    . و نگذارد که شخصی یا گروه یا سازمانی دست به تبعیض نژادی بزند 

گونه تفاوت قائل شده است که هنجار  الکساندر مراوا میان حقوق فرعی و مستقل این   ، ماده دوم( ۱۹65متحد،  
که حقوق مستقل برای  عدالت مادی  حالی   ر د   ، عدم تبعیض در حقوق فرعی متکی به سایر حقوق ماهوی است 

 ( Morawa, 2002)   . مطرح بحث است 
های اساسی  برش و آزادی کنوانسیون اروپایی حامیت از حقوق   ۱4ماهیت انضاممی اصل عدم تبعیض در ماده  

  بلکه برخورداری از حقوق موردنظر کنوانسیون  ، تنها تبعیض اعامل نشود شده است که در قبال حق نه   تضمین 
های متعلق به اقلیت ملی، زبان، مذهب و خاستگاه ملی است. در جانب دیگر ممکن است اصل عدم  در زمینه 

ده است  کر میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان    26چنانکه ماده    ، عنوان حق مستقل در نظر گرفته شود تبعیض به 
ند. از این  از حامیت قانون برخوردار ند و متامی افراد بدون تبعیض ا ا که متامی افراد در پیشگاه قانون مساوی 

اساس  صورت مؤثر از افراد در برابر تبعیض بر منظر قانون باید متامی اشکال تبعیض را ممنوع قرار دهد و باید به 
نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، افکار سیاسی، ریشه ملی یا اجتامعی، دارایی، تولد یا حاالت دیگر حامیت  

د در مورد حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی چنین مشعر  د. میثاقین ملل متح کن 
باید بدون تبعیض، نژادی، جنسیتی،    ، شده است   ها در نظر گرفته است که متامی حقوقی که در این میثاق 

ت  های ملی و اجتامعی، دارایی، تولد یا دیگر حاالت رعای رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، افکار سیاسی، ریشه 
کننده آن است که  ( تضمین ۱۹66شود. کنوانسیون ملل متحد در مورد حذف متامی اشکال تبعیض نژادی ) 

برشی خود بدون تبعیض نژادی، رنگ و ریشه ملی یا قومی برخوردار باشد و متامی متامی افراد از متامی حقوق 
د  کن مورد حقوق کودک ترصیح می افراد در پیشگاه قانون مساوی است. از سوی دیگر کنوانسیون ملل متحد در  

 دار باشد. خور که متامی کودکان بدون تبعیض از حقوق خود بر 
ها باید  رو دولت این از  کافی باشد.    ی تحقق برابر   در تواند  کاربست رصف اصل عدم تبعیض منی   این   وجود   با 

اقلیت  تا موجودیت  بگیرند  را روی دست  تأ ها حفظ شوند. دولت اقدامات مثبتی  تازه  سیس که در دهه  های 
زیرا بسیاری از این کشورها درگیر منازعه    ، ند کرد ها را داغ  بار دیگر مسئله حامیت از اقلیت   ، شکل گرفتند   ۱۹۹0

گرفتند  را در پیش می   طلبانه ای برابری سازی خود باید رویه ملت ـ روند دولت   ها در رو این دولت این   قومی شدند. از 
اقلیت  بتوانند هویت خود را حفظ کنند   ها تا  از تبعیض مثبت  از آن   )هامن(   . از طریق استفاده  برخی  ها  در 

های عمومی استخدام شوند و یا در انتخابات  ها در نهادها و اداره شده بود که باید اقلیت   اقداماتی در نظر گرفته 
 ند. کن پارملانی از نظام رأی دو برابر استفاده  

هایی که  ند. مخصوصاً در حوزه ی ها ها در زندگی سیاسی دولت لی طرفدار مشارکت اقلیت املل های بین مکانیسم 
های ملی در شورای  )کنوانسیون چارچوب حامیت از اقلیت   . ند ا ها تأثیرگذار بر فرهنگ، هویت و نهادهای آن 

از پژوهشگران بر این تواند منجر به ثباتی داخلی شود. برخی  ها می محرومیت سیاسی این گروه   ( ۱5اروپا، ماده  
تواند استثنای بر اصل  های اقلیت می مشارکت سیاسی و منایندگی گروه برای  است که سازوکارهای حقوقی  

عنوان  های ملی در زندگی سیاسی به صحنه رسمی و ظاهری. مشارکت مؤثر اقلیت  در   کم دست برابری باشد،  
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به اروپا و برخی جاهای دیگر نشان داده است که  شود. تجر آمیز تلقی می جز رضوری جامعه دموکراتیک و صلح 
ها به دولت ایجاد  که ترتیبات خاصی را برای ورود اقلیت   اند ها نیازمند دولت   ، برای حامیت از چنین مشارکتی 

و ثبات  تأمین  داری خوب  حکومت و از این رهگذر  ند  کن ها بتوانند از هویت و کیان خود محافظت  آن ند تا  کن 
های مشورتی برای جلوگیری از وقوع منازعه و  ها مستلزم ایجاد کانال شارکت مؤثر اقلیت کشور حفظ شود. م 

گیری هم در سطح دولت  ها در فرایند تصمیم سازی اقلیت تواند از طریق شامل حل است. این اهداف می ارائه راه 
گذاری و  قبال قانون  اما رسیدگی قضایی به منازعه از طریق ارزیابی قضایی در  ، سطح محلی محقق شود   و هم 

های دیگر حل طرف است. از جانب دیگر مکانیسم و بی   پذیر دسرتس اقدامات اداری مستلزم مکانیسم مستقل،  
مفید برای    ی های توانند روش برشی اقلیت ملی نیز می منازعه مانند گفتگو، داوری )حکمیت( و دفاع از حقوق 

 ( Palermo and Woelk, 2003: 225-248)   . وفصل منازعه و شکایات باشند حل 
د. جدا  کن ها را تأمین  دهی کنند که منافع آن را در قالب نهادهایی سازمان   توانند خود ها می ، اقلیت بر این   افزون 

شده  آمیز، آزادی تشکیل انجمن، آزادی بیان، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از حقوق ضامنت از تجمع مساملت 
از هویت آن منظور حفاظ ند که به او واقعی  شده است. حق تجلی مذهبی یا ایجاد    ها به رسمیت شناخته ت 

نهادهای مذهبی، تشکیل انجمن، حق استفاده از زبان اقلیت، حق برخورداری از آموزش به زبان و برنامه درسی  
های ملی در  کنوانسیون حامیت از اقلیت   ۱2 تا  7)مواد    . د ن رو ها به شامر می اقلیت ملی از حقوق حقه اقلیت 

 شورای اروپا( 
مثبت و   ی باید اقدامات اند که  ها را مسئول دانسته ها، دولت ضامنت اجرای حقوق اقلیت  برای املللی اسناد بین 

د که  کن هفتم میثاق حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل متحد بیان می و در پیش بگیرند. ماده بیست   سازنده 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی گفته    27برش در باب ماده  ها حفظ شوند. کمیته حقوق گ، زبان و مذهب آن فرهن 

ها بدون تبعیض از  است که اقدامات مثبت باید به شوط بند یک ماده دوم )متامی شهروندان در قلمرو دولت 
قانون است،   برابر ری شهروندان در براب  درباره که   26ارد. از سوی دیگر ماده ز این حقوق برخوردارند( احرتام بگ 

  ن، شهروندا   دیگر ها و  ها یا بین اقلیت شان در رفتار خود میان اقلیت اقدامات مثبت   به تأسی    ا د ب ن توان ها منی دولت 
د به  ن ها بتوان کند که اقلیت د. باید گفت این اقدامات مثبت تا زمانی ادامه پیدا می ن ها را نادیده بگیر این ماده 

 ازآن این اقدامات الزم نیست. دست پیدا کنند و پس   27در ماده    ذکرشده   حقوق 
متامی امضاکنندگان   ، د کن های ملی در شورای اروپا بیان می ماده نهم کنوانسیون چارچوب حامیت از اقلیت 

ها مورد  شان افراد متعلق به اقلیت ملی در برخورداری به رسانه باید اطمینان دهد که در درون نظام قضایی 
های چاپی  تواند مانع از آن شود که اعضای اقلیت ملی از رسانه یک از اعضا منی د. هیچ ن گیر عیض قرار منی تب 

را    گیری چشم در مناطقی که عمده جمعیت یا جمعیت   گوید، می د. ماده چهاردهم این کنوانسیون  کن استفاده  
ای کافی وجود داشته باشد، نظام  که تقاض صورتی   های عضو باید در د، دولت ن ده اعضای اقلیت ملی تشکیل می 

 د. ن ها به کار بگیر آموزشی را به زبان و رهنمود زبانی خود آن اقلیت 
های عضو را های ملی در شورای اروپا دولت در حوزه مشارکت سیاسی، کنوانسیون چارچوب حامیت از اقلیت 

کنوانسیون ملل متحد در مورد    ( ۱5)ماده    . ند کن ده است که شایط الزم را برای چنین مشارکتی ایجاد  کر مکلف  
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اساس نژاد یا قومیت از دسرتسی  حذف متامی اشکال تبعیض در ماده پنجم خود گفته است که نباید افراد بر 
ه است که متامی  کرد میثاق حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد بیان    25به خدمات عامه محروم شود. ماده  

ند. در کشورهایی که  کن صورت آزادانه فردی را انتخاب  و یا به   دارند در انتخابات انتخاب شوند   شهروندان حق 
هایی که در  نسبت به آن عده اقلیت   ، ثرگذار است، مشارکت مؤثر دارند ا ها  ها در اموری که بر رسنوشت آن اقلیت 

در    تری آمیز صلح های  حل راه   ه د ب ن توان اند، می شان مشارکت مؤثر ندارند یا از زندگی عمومی محروم کشورهای 
 شان دست پیدا کنند. برشی های حقوق مورد چالش 

 ها املللی موجود برای حامیت از اقلیت های بین مکانیسم   - 3
 سازمان ملل متحد   - 3-1

به کار گرفته شد   ۱۹48برش  برش توسط سازمان ملل متحد در اعالمیه جهانی حقوق یافته حقوق مفهوم توسعه 
ها رس برآورد. قواعد  یت از حقوق افراد بود که از دل آن حامیت از حقوق اقلیت ترین بحث در آن حام که محوری 

اساسی مبنی بر برخورداری برابر افراد از حقوق بدون تبعیض در اسناد ملل متحد بازتاب یافته است که حامیت  
اد و قواعد ملل  برش، اسن شود. پس از اعالمیه جهانی حقوق بدیهی قلمداد می   ی امر   ها در آن از حقوق اقلیت 
میثاق حقوق    27ماده    : است شح این  به    ، د شو می   شناخته ها  دهنده حامیت از حقوق اقلیت متحد که بازتاب 

مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، ماده سیزدهم میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ملل متحد،  
ون یونسکو در مورد منع تبعیض در آموزش، ماده  کنوانسی   5های نژادی، ماده  داوری یونسکو در مورد پیش   5ماده  

املللی محو متامی انواع های دوم و چهارم کنوانسیون بین کشی، ماده م نسل ی کنوانسیون منع و مجازات جرا   ۱۱
های ملی، قومی،  کنوانسیون حقوق کودک و اعالمیه حقوق کسانی که متعلق به اقلیت   ۳0تبعیض نژادی، ماده  

 ند. امذهبی یا زبانی 
ده و به رسمیت شناخته  کر ها را چنین ضامنت میثاق حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد حقوق اقلیت  27ماده 
افراد متعلق به چنین    ند، نباید حقوق کن های قومی، مذهبی یا زبانی زیست می که اقلیت   ی های دولت »در  :  است 

و    نند از فرهنگ، اجرای مناسک مذهبی توا می   خود   اعضای گروه   دیگر ها با  ها نادیده گرفته شود و آن اقلیت 
 « . شان برخوردار باشند استفاده از زبان 

  هفتم در این مورد ترصیحاتی داشته و ها مشخص نبود، ماده بیست که بحث حامیت از حقوق اقلیت آنجایی   از 
است که درنتیجه    حقیقت به افراد حقوقی اعطا کرده اما بازهم در محتوای آن ابهام وجود دارد. این ماده در   ، است 

اهمیت دارد این    چیزی که بیشرت در این ماده    ( Benoit-Rohmer, 23)   . شود آن حقوق جمعی نیز استنباط می 
عضو توسط    های اعم از اینکه موردحامیت کنوانسیون است یا دولت   ؛ ه است کرد است که متامی حقوق را بیان  

های مورداشاره  نظر از اینکه متعلق به اقلیت یا صالحیت قضایی، رصف   اند قانون به شهروندان خود اعطا کرده 
کنند که  های عضو ادعا می شود که برخی از دولت این ماده باشد یا نباشد. اهمیت این ماده زمانی برجسته می 

بر دالیل  دهد که بنا به کشورهای عضو اجازه منی   27ه  د. درنتیجه ماد کن ها اقلیتی زندگی منی در قلمرو آن 
 د. ن قومی، زبانی یا مذهبی تبعیض روا دار 
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ه است که متام افراد حق آموزش  کرد ماده سیزدهم میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ملل متحد بیان  
د که والدین یا ولی قانونی  کنن اهم  ها باید زمینه آن را فر های خود گفته است که دولت یکی از پاراگراف   دارند. در 

د جدا از نهادهای  ن توان د و این نهادهای آموزشی می کنن د مکتب )محل آموزش( کودکان را انتخاب ن ها بتوان آن 
  د. انتظار ن باش حداقل استانداردهای آموزشی دارای اما باید  ند ا اندازی شده د که توسط دولت راه ن آموزشی باش 

د.  کنن های مذهبی و اخالقی فراهم شان آموزش ها مطابق آیین و رسوم عضای اقلیت ها به ا است که دولت  این 
د که  کن اجرای مفاد میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ملل متحد تالش می  اصول ملبورگ در مورد 

ادی،  های محروم به حقوق اقتص گیرد تا گروه د و اقدامات خاصی را روی دست کن متامی انواع تبعیض را محو  
 ( Eide, Krause and Rosas, 1995)   . اجتامعی و فرهنگی خود دسرتسی پیدا کنند 

برش شکایت دهد که نزد کمیته حقوق نخستین پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی به افراد اجازه می 
مدنی و    تخصصی است که هدف آن نظارت بر تطبیق میثاق حقوق   ی نهاد برش درواقع  ند. کمیته حقوق کن درج  

ارزیابی   های آن از فعالیت   ی بخش آن در داخل قلمرو کشورهای عضو است.    ا های مرتبط ب سیاسی و پروتکل 
گذاری و اجرای اقدامات های عضو باید در هر پنج سال تغییراتی را در روند قانون هایی است که دولت گزارش 

اجرایی و عملی شود. یکی دیگر   ، شده است  اساس میثاق به رسمیت شناخته ند تا حقوقی که بر کن خود رومنا 
ها از سوی  آن  های حقوق و آزادی  که  است  رسیدگی به شکایات کسانی  ، برش های کاری کمیته حقوق از بخش 

 ند، نقض شده است. ا شان که عضو پروتکل اختیاری های دولت 
اساس ماده  ها رویکرد حامیتی دارد. بر رفع متامی اشکال تبعیض نژادی در قبال اقلیت   املللی کنوانسیون بین 

منظور نظارت  زیرمجموعه سازمان ملل متحد است که به   ین نهاد نخست چهاردهم کمیته محو تبعیض نژادی، این  
دولت  اعامل  قبال مسئولیت بر  در  موافقت های ها  در  بنا های خاص حقوق نامه شان  این  شد   برشی،  است.  ه 

های  ها کمیته محو تبعیض نژادی بتواند در حوزه اساس آن صادر کرده است تا بر   کنوانسیون سه دستورالعمل 
محو تبعیض نژادی برداشته    برای ها  دیگر توسط دولت   ی های گام قضایی، حقوقی و اداری بازنگری داشته باشد و  

ای  طور دوره باید به   ، اند ده یا به آن پیوسته کر را تصویب  که این کنوانسیون    ی های نخست متامی دولت   گام شود. در  
ها رسیدگی  دوم کنوانسیون به شکایت دولت   گام ند. در  کن شان را به کمیته محو تبعیض نژادی ارائه  های گزارش 

این    اند، شان شده داند که برای افرادی که قربانی عملکرد دولت م سوم این کمیته وظیفه خود می گا د. در  کن می 
 د. کنن د که از دولت خود شکایت  کن مکان را فراهم  ا 

ه  کرد های اقلیت نیز بیان  کشی نیز دایره حامیتی خود را در قبال گروه کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل 
منظور  کشی عبارت است از اقدامی که به نسل   : کشی را چنین ذکر کرده است که ماده دوم آن نسل چنان   . است 

روه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی؛ کشنت اعضای گروه، واردکردن صدمه جسمی یا روحی  نابودی متام یا بخش گ 
  ی از گروه منجر شود؛ تحمیل اقدامات   ی شایط زندگی که به نابودی فیزیکی متام یا بخش   به اعضای گروه، تحمیل 

 گروه دیگر انجام شود.   جایی اجباری کودکان یک گروه به ه منظور جلوگیری از زادوولد گروه و جاب گیرانه به سخت 
طور  های ملی، قومی، مذهبی و زبانی به در مورد حقوق افراد متعلق به اقلیت   ۱۹۹2اعالمیه ملل متحد در  

داده بود. این اعالمیه دربردارنده فهرستی از حقوق   عمومی نتیجه اتفاقاتی بود که پس از سقوط کمونیسم رخ 
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اقلیت  به  متعلق  مذهب اشخاص  ملی،  قومی،  دولت های  و  است  زبانی  و  می ی  مکلف  را  عضو  از  کن های  د 
شایطی را فراهم کنند تا هویت این  ده کر شان حامیت  های قومی، مذهبی و زبانی در درون قلمروهای اقلیت 
رو این سند  این  ست. از ها های مشخص دولت نبود مسئولیت  ، ضعف این اعالمیه ترین  . مهم یابد ها اعتال اقلیت 

املللی  عنوان اولین سند بین عنوان یک اعالمیه سیاسی به اما به   ، شود آور پنداشته منی حقوقی الزام   لحاظ به 
رفیع    ی لحاظ اخالقی از جایگاه رو به این   د و از ده ها را اعتال  کند حقوق اقلیت شود که کوشش می تلقی می 

 ( Benoit-Rohmer, 24)   . برخوردار است 
 شورای اروپا   - 3-2

گذاری اروپا این قاره را بر بر سازمان ملل متحد که متام جهان را تحت پوشش دارد، دستاورد نظام قانون   افزون 
ها در سطح اروپا ناشی  ها باشد. حامیت از اقلیت ای در مورد اقلیت اسناد منطقه   هیه آن داشته است که آغازگر ت 

اروپا و سازمان همکاری و امنیت ارو از تالش  فعالیت های مشرتک شورای  اتحادیه  پایی و اخیراً  های محدود 
ها در حال  ها در درون این سازمان گذاری در موردحامیت از اقلیت ست. هرچند دستیابی به چارچوب قانون اروپا 
مفاد    درباره ین بخش این قسمت بحث مقدماتی  نخست رو است. در  هایی نیز روبه ست اما با برخی چالش اجرا 

برش و کمیسیون  اروپا و سپس تعهدات دو بخش شورای اروپا )دادگاه اروپایی حقوق اصلی ابزار حقوقی شورای  
تأثیرات اسناد    به ن  ی چن ها بحث خواهد شد. هم اروپایی برای دموکراسی از طریق قانون( در باب حامیت از اقلیت 

ون چارچوب حامیت برش، کنوانسی ها )کنوانسیون اروپایی حقوق و مقررات شورای اروپا در جهت حامیت از اقلیت 
 . پرداخته خواهد شد ای(  ها و منطقه های اقلیت های ملی و منشور اروپایی برای زبان از اقلیت 
 برش ها در کنوانسیون اروپایی حقوق مفاد حقوق اقلیت   - 3-2-1

هایی را در خود  های اساسی فهرست از حقوق سیاسی و مدنی و آزادی برش و آزادی کنوانسیون حامیت از حقوق 
به مرحله اجرا رسید. این کنوانسیون از زمانی  ۱۹5۳در سپتامرب د و به امضا رسی  ۱۹50داده است که در  جا 

  ۱۹۹8در اول نوامرب    ۱۱. پروتکل شامره  1دوازده پروتکل را پذیرفته است   ، شده است   که به مرحله اجرا گذاشته 
د.  کر جا  ه برش جاب می حقوق ی دادگاه دا   وقت و کمیسیون را توسط به مرحله اجرا گذاشته شد که دادگاه نیمه 

های خود را  های امضاکننده مسئولیت اساس آن دولت کنوانسیون مکانیسمی را روی دست گرفته است تا بر 
اندازی شد، دادگاه  راه   ۱۹54برش در  کمیسیون اروپایی حقوق   : شده است   اجرا کنند. وظایف به سه نهاد سپرده 

ک   ۱۹5۹برش در  اروپایی حقوق  آغاز  به  از وزرای امور خارجه  کر ار  اروپا که متشکل  د و کمیته وزرای شورای 
 ست. ها های عضو یا منایندگان آن دولت 

دولت بر  کنوانسیون،  اولیه  نسخه  می اساس  عضو  گروه های  افراد،  یا  کنند  شکایت  دولتی  از  و  توانند  ها 
شناخنت حقوق انفرادی،  رسمیت شکایت کنند. به   ها توانستند از این دولت حکومتی نیز می های غیر سازمان 

قابلیت اجرا داشت که ارشدیت    شده بود و این تنها در قبال آن عده کشورها صورت اختیاری در نظر گرفته به 
 

به دادگاه صالحیت    2بیشرتی که در کنوانسیون ضامنت شده، اعطا کرده است. پروتکل شامره    های حقوق و آزادی   ۱2و    7،  6،  4،  ۱های شامره  . پروتکل 1
در باب    ۱۱ند. پروتکل شامره  کن توانند قضایای خود را نزد این دادگاه ارائه  افراد می   ۹اساس پروتکل  د. بر کن داده است که نظریات مشورتی خود را ارائه  

 های نهادهای کنوانسیون است. دهی و دستورالعمل ها در باب سازمان ده و بقیه پروتکل کر یف  ساختار اجرایی کنوانسیون را بازتعر 
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متامی کشورها    به تصویب رسید و پذیرش آن به   ۱۱)اما وقتی پروتکل شامره    کنوانسیون و دادگاه را پذیرفته بودند 
 ی گرفت(. حالت الزام 

اقلیت  از حقوق  مورد چارچوب حامیت  در  اتفاق برای مدت طوالنی  اروپا  شورای  اعضای  میان  شکل  ها  نظر 
ست تضمین نکرده  ها را که ویژه اقلیت   ی های اساسی، حقوق برش و آزادی نگرفت. کنوانسیون حامیت از حقوق 

متامی افراد در درون قلمرو کشورهای    شده برای   که در کنوانسیون در نظر گرفته   ی های است. حقوق و آزادی 
ها که  های اساسی دربرگیرنده حقوق اقلیت برش و آزادی محرتم است. کنوانسیون حامیت از حقوق   ، امضاکننده 

ها  حقوق اقلیت   درباره شده، نیست اما در ماده چهاردهم خود    میثاق حقوق مدنی و سیاسی قید   27در ماده  
باید بدون    ، شده است هایی که در این کنوانسیون درج از حقوق و آزادی   »برخورداری :  ده است کر چنین تجویز  

تبعیض جنسیتی، نژادی، رنگ، زبانی، مذهبی، سیاسی، ریشه ملی یا اجتامعی، تعلق داشنت به اقلیت ملی،  
د که  کر را اعالم    ۱2شورای اروپا پروتکل شامره   2000در سال    « . االجرا باشد دارایی، تولد یا حاالت دیگر مرعی 

اینکه ده عضو این پروتکل را به    از   های آن ذکر کرده است. پس ماده   دیگر طور جداگانه از  حق عدم تبعیض را به 
رساند  سال    ، تصویب  حقوق ش االجرا  مرعی   2005در  از  حامیت  کنوانسیون  میان  ارتباطی  پیوند  و د.  برش 

اخیراً تقویت یافته است. مجمع پارملانی  ها های اساسی با کنوانسیون چارچوب حامیت از حقوق اقلیت آزادی 
که توسط کنوانسیون چارچوب    ی گونه فیصله کرده است که دادگاه حق دارد در مورد موضوعات شورای اروپا این 

 ( Medda-Windischer, 2003: 249-272)   . د کن شود، نظریه مشورتی ارائه  تفسیر می 
 برش دادگاه اروپایی حقوق   - 3-2-2

برش و عنوان اصالحیه در کنوانسیون حامیت از حقوق به  ۱۱اساس پروتکل شامره برش بر ق دادگاه اروپایی حقو 
های اساسی ایجادشده است که تعداد قضات آن برابر با تعداد اعضای امضاکننده آن است. در این دادگاه  آزادی 

که حقوق  افرادی  یا  دولت  شکایت  است به  شده  نقض  رسیدگی می پس   ، شان  محا ازآن  که  داخلی  شود  کم 
رسمی دادگاه انگلیسی و فرانسوی است و شاکیان    د. زبان کن نتوانسته است قناعت شاکی موردنظر را فراهم  

های امضاکننده تسلیم دادگاه کنند. کمیته وزرای  های رسمی دولت توانند شکایات خود را به یکی از زبان می 
های نظارتی کمیته وزرا این است که  از نقش ت قضات نقش نظارتی دارند. یکی  آ شورای اروپا در قبال اجرا 

ها بابت جربان نقض کنوانسیون  های عضو مسئولیت خود را قبال آنچه قضات دادگاه از آن بینند آیا دولت می 
 عمل کرده است یا خیر.   ، اند خواسته 
اقلیت در دادگاه اسرتاسبورگ خواستار حقوق خود شود.    های طور مستقیم امکان ندارد که گروه جا به در این 

میثاق    27که در ماده  طور رصیح چنان های اساسی به برش و آزادی ماده چهاردهم کنوانسیون حامیت از حقوق 
تواند رصاحت در باب عدم تبعیض ذکر نکرده است و زمانی می   ، حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد ذکرشده است 

کن  که  شود  واضح  اقلیت آن  حقوق  به  رسیدگی  بشتابد.  آن  کمک  به  حقوق  دیگر  صالحیت  وانسیون  از  ها 
  ، ها نقض شده است اما زمانی که دادگاه دریابد که ماده چهاردهم در باب حقوق اقلیت  ، های عضو است دولت 

  ، اده است بازنگری د  ها مورد از قضایا را در باب حقوق اقلیت  ی زیاد  شامر تواند دخالت کند. هرچند دادگاه می 
 ها وجود ندارد. های آن قید مشخصی در باب اقلیت که در این کنوانسیون یا پروتکل حالی   در 
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های ملی اذعان  با استناد به کنوانسیون چارچوب حامیت از اقلیت   1دادگاه در قضیه چاپمن و دولت بریتانیا 
بین کر  نظر  بود که این قضیه موجب اجامع  اروپا شده است و آن املللی میان کشورهای عضو شو ده  ها  رای 

تنها مسئولیت  ها نه ها از هویت، امنیت و سبک زندگی آن ها و حامیت دولت اند که رضورت خاص اقلیت پذیرفته 
بلکه یک رضورت برای تنوع فرهنگی و ارزش کلی جامعه است.    ، هاست دولت در جهت حامیت از منافع آن 

  ، های عضو یک رضورت است تنها برای دولت این اجامع نظر نه شان اعالم کرده بودند قضات در بیانیه مشرتک 
د و  کن شود، خودداری  های می ها و اقداماتی که موجب تبعیض علیه اقلیت ها باید از سیاست بلکه این دولت 

های  گرفنت برنامه دست گذاری و روی مثبت را در قالب قانون  ی ها باید اقدامات د، دولت کن هرگاه رضورت ایجاب  
شدن کنوانسیون چارچوب  منظور اجرایی د. دادگاه به کن ها اقدام  ای بهبود بخشیدن به زندگی اقلیت خاص بر 

 ها نقش نظارتی داشته است. های ملی در شورای اروپا، بیان داشته بود که قضاوت آن حامیت از اقلیت 
ا بوده است، تصمیامتی  ه آمیز با اقلیت برش در برخی قضایای که مربوط برخورد تبعیض دادگاه اروپایی حقوق 

ده است. دادگاه در قضیه ویلیس و دولت بریتانیا بیان داشته بود که رفتار دوگانه خودش نوعی تبعیض  کر اتخاذ  
که میان هدف و  ای وجود نداشته باشد. یا درصورتی کننده که دلیل و هدف توجیه صورتی   در   ، رود به شامر می 

شود مرشوعیت نداشته  وجود نداشته باشد یا هدفی که تعقیب می تناسبی    ، شود ابزاری که به کار گرفته می 
ده است که  کر های اساسی تضمین  برش و آزادی . کنوانسیون اروپایی حقوق 2باشد، خودش نوعی تبعیض است 

این امر در قضیه تبلیمیموس و دولت یونان عمل صورت   به تأسی   ا نباید در حق کسی تبعیض صورت بگیرد و ب 
تواند میان افرادی که در وضعیت متفاوت قرار داشته باشد، بدون  یان داشت وقتی دولت منی گرفت. دادگاه ب 

دلیل و توجیه عمل نامتناسب داشته باشد، این امر نشان تبعیض است. دادگاه بر این بود که ماده چهاردهم  
تواند  ه افراد می های اساسی مرتبط به این موضوع است ک برش و آزادی کنوانسیون اروپایی حامیت از حقوق 

کننده را که  گذاری خود، حق شکایت شکایت خود را درج کند. دادگاه دریافت که این دولت از طریق قانون 
نباید نقض شود، زیر پا کرده است و این اقدام دولت در مغایرت با ماده نهم کنوانسیون قرار دارد و حق مذهبی  

 کننده نقض شده است. شکایت 
عنوان قضیه پیرشو در تطبیق مفاد کنوانسیون در راستای حامیت از حقوق  ولت یونان به قضیه سیدروپولوس و د 

ده بود که جامعه دموکراتیک یونان باید  کر گیری شده است. دادگاه در ختم قضیه نتیجه ها در نظر گرفته اقلیت 
ها حامیت امللل از آن های اقلیت رفتار داشته باشد و حتی بر اساس اصول حقوق بین با تساهل در قبال انجمن 

کند. رسیدگی دادگاه به این قضیه موجب شد که کنفرانس امنیت و همکاری برای اروپا برگزار شود. دادگاه  
استفاده از کنوانسیون چارچوب را در این قضیه به تأخیر انداخت زیرا هنوز دولت یونان این کنوانسیون را به  

شد نادیده گرفت. در کنار  زمان امنیت و همکاری برای اروپا را منی تصویب نرسانیده بود اما قواعد و مقررات سا 
به هم   نزدیک و مرتبط  اروپا، مقدمه کنوانسیون چارچوب  برای  مقررات و اسناد کنفرانس امنیت و همکاری 

 هستند. 

 

1 . Chapman vs. the United Kingdom, ECH.R. Appl. No. 27238/95, judgment of 18 January 2001 

2 . Eur. Ct. H.R., Appl. 36042/97, Willis v. the United Kingdom, judgment of 11 June 2002, para. 39 
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 کمیسیون ونیز   - 3-2-3
ایجاد   ۱۹۹0اروپا در  تخصصی در شورای  ی عنوان نهاد کمیسیون اروپایی برای دموکراسی از طریق قانون، به 

حاکمیت قانون و برقراری حکومت مرشوطه است. این کمیسیون در    منظور به ترین فعالیت آن کمک  شد و مهم 
و حاکمیت قانون    برش تقویت دموکراسی، حقوق   برای کشورهای فعالیت دارد که از این نهاد خواهان مشورت  

اروپا را تشکیل می هستند، چیزی که اساس متام فعالیت  نهادی،  های شورای  دهد. در قالب این مأموریت 
سازی ترتیبات قانونی این کشورها با  منظور عیار کمونیستی به سازی در کشورهای پسا های مرشوطه همکاری 

ها  ح کنوانسیون اروپایی حامیت از حقوق اقلیت طر  ۱۹۹۱ست. کمیسیون ونیز در استانداردهای قانونی اروپا 
 . 1د کر را مطرح  

 های ملی کنوانسیون چارچوب حامیت از اقلیت   - 3-2-4
عنوان سنگ بنای کنوانسیون چارچوب های عضوی شورای اروپا در ویانا، به ها و حکومت اعالمیه رسان دولت 

هاست.  حامیت از اقلیت   برای آور  ع و الزام رود که نخستین سند حقوقی جام ها به شامر می حامیت از اقلیت 
کنند  ها در داخل قلمروشان حامیت می ها از اقلیت »آن : اند های عضو شورای اروپا در مقدمه بیان داشته دولت 

درمی  بگیریم  نظر  در  را  اروپا  انقالبات  تاریخ  وقتی  اقلیت و  از  که حامیت  امنیت  یابیم  ثبات،  برای  ملی  های 
 2« . رود اره اروپا یک رضورت اساسی به شامر می دموکراتیک و صلح ق 

اقلیت تصویب به  از  حامیت  چارچوب  کنوانسیون  اروپا  رسیدن  شورای  عضو  کشورهای  اکرث  توسط  ملی  های 
دولت به  متایل  نشان  اقلیت عنوان  حقوق  ارتقای  و  حامیت  جهت  در  عضو  می ها  های  این  شود  شناخته   .

ها باید حداقل استانداردهای برخورد با اقلیت را بپذیرند.  مبنای آن دولت د که بر  کر کنوانسیون طرح را ارائه  
های عضو مکلف بودند که آن را از طریق نهادهای ملی خود تطبیق  د که دولت کر هایی را بنا  ن ارزش ی چن هم 
وانسیون  ها بود. در کن ها و مشارکت مؤثر اقلیت ها شامل برابری مؤثر، آموزش به زبان اقلیت ند. این ارزش کن 

پذیری الزمی را داشته  شده است که انعطاف   ای به کار گرفته گونه ها ادبیات حقوقی به چارچوب حامیت از اقلیت 
ده  کر های عضو را ملزم  باشد تا در دستورالعمل آن تغییرات الزم اعامل شود. مجمع پارملانی شورای اروپا دولت 

گذاری خود را در  ی را به تصویب برسانند و روند قانون های مل است که کنوانسیون چارچوب حامیت از اقلیت 
 ند. کن شود، عیار  های ملی تنظیم می مطابقت با آنچه توسط کنوانسیون چارچوب حامیت از اقلیت 

به سازوکار  کنوانسیون  نظارتی  است  گونه های  گفت نشست که  ای  و  اروپا،  ها  شورای  میان  سازنده  وگوهای 
کمیته    ، شود. نهادهای نظارتی که بر تطبیق تصمیامت کنوانسیون نظارت دارند می ها برگزار  ها و اقلیت حکومت 

شده است.  ها و وزرای شورای اروپا تشکیل مشورتی که متشکل از کارشناسان مستقل نظارت بر حقوق اقلیت 
در   شان های ها در رهیافت از مقررات توسط دولت   ای این رهیافت درنهایت منجر به آن شده است که مجموعه 

تنها  های حقوقی و سیاسی شده است. این مجموعه متون حقوقی نه گیری ارزش نظر گرفته شود و منجر به شکل 
 

1 . CDL-MIN(93)6 and also the Explanatory Report on the Proposal for an European Convention for the 

Protection of Minorities, Doc. CDL-MIN(93)7 

2 . Preamble of the FCNM, European Treaty Series, No. 157 
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دار با حکومت و  وگوی دوام بلکه منجر به گفت   ، ها مثربخش بوده است برای قوانین ملی و مباحث حقوق اقلیت 
 . های موردنظر کشورها شده است حکومتی در باب نگرانی بازیگران غیر 

 ها ای و اقلیت های منطقه منشور اروپایی زبان   - 3-2-۵
ست  ها ای و اقلیت های منطقه ها، منشور اروپایی زبان حامیت از اقلیت  برای یکی دیگر از اقدامات شورای اروپا 

ها  ای و اقلیت های منطقه به تصویب کشورهای عضو رسید. هدف از حامیت و حفاظت از زبان   ۱۹۹2که در سال  
ای و  های منطقه ست، حفظ شود. این زبان ها که بخش کلیدی میراث فرهنگی اروپا که همین زبان   این است 
شان مجموعه از افرادی را تشکیل  ها در کشورهای شده است که گویندگان آن   عنوان زبانی تعریف اقلیت به 

 دهند. کشور، یک مجموعه کوچک را تشکیل می   دهد که نسبت به بقیه نفوس می 
ست و رصفاً  ها ای و اقلیت های منطقه املللی حفاظت و ارتقای زبان که هدف اصلی این سند بین   رد باید تأکید ک 

طور انفرادی  های اقلیت به طور خاص مطرح بحث نیستند. این منشور برای گویندگان زبان های زبانی به اقلیت 
حفاظت و ارتقای زبان    منظور به د که اقداماتی را  کر ها را موظف  بلکه دولت   ، ایجاد نکرد یا جمعی کدام حقی  

کنندگان زبان اقلیت  توانند بر استفاده می   ها گونه حامیت دآوری است این سته یا ی شا اقلیت در پیش بگیرند. البته  
دهد که مشخص کنند  یت می شده است که به دولت مکلف   ای طراحی گونه تأثیر داشته باشند. این منشور به 

های منشور این است که  روند. یکی دیگر از مزیت ای و اقلیت به شامر می های منطقه زبان   و ها جز کدام زبان 
گذاری داخلی مقید نیستند که کدام مفاد منشور را در قوانین خود بگنجاند با  های عضو در هنگام قانون دولت 

تواند برخی مفاد منشور را که در زمان  های عضو می ه است که دولت شد   نگنجاند. در این منشور اجازه داده 
بینند در قوانین داخلی خود اعامل کنند و بقیه را بعداً زمانی که توانایی الزم یافت  تصویب در توان خود می 

تعهد در هفت حوزه زندگی عمومی   68اعامل کنند. این منشور شامل هشت اصل اساسی است که دربردارنده  
تعهد را پذیرا شوند تا عضو منشور تلقی شوند. حتی   68تعهد از  ۳5ند که حداقل ا های عضو ملزم . دولت است 

شان را در مطابقت به این  گذاری اند تا قانون شده   برخی کشورهای خارج از شورای اروپا توسط کمیته وزرا دعوت 
شان را  کنند که برخی از وجایب هد می های عضو تع ند. پس از به تصویب رسیدن منشور، دولت کن منشور عیار 

حوزه  مبادالت  در  و  اجتامعی  زندگی  اقتصاد،  فرهنگ،  رسانه،  عامه،  خدمات  اداری،  قضا،  آموزش،  های 
 شان اجرا کنند. فرامرزی 

 سازمان امنیت و همکاری در اروپا   - 3-3
بنای نهادهای دموکراتیک در  برش و اقلیت اهداف سازمان امنیت و همکاری اروپا شامل دفاع از حقوق  ها و 

اروپا گرفته می   ی های های عضو است. تصمیم دولت  از سوی سازمان امنیت و همکاری  شود، رصفاً جنبه  که 
در  ندارد  حقوقی  الزامات  اما  دارد  دولت حالی   سیاسی  ا که  شورای  در  عضو  مکلف های  را  ا روپا  آنچه  در  ند 

ها، از زمان تأسیس سازمان امنیت  ند. مسئله حامیت از اقلیت کن اند، اجرا  گذاری ملی به تصویب رسانده قانون 
در هلسینکی    ۱۹75آن بوده است. کنفرانس امنیت و همکاری اروپا که در سال    دستورکار   ء و همکاری اروپا جز 

 : کننده را چنین بیان داشته است کت های ش برگزارشده بود، مسئولیت دولت 
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های ملی مورداحرتام است و این  های ملی وجود دارد، حقوق افراد متعلق به اقلیت در قلمروهایی که اقلیت 
های اساسی  برش و آزادی سازی فرصت برای برخورداری تام از حقوق حقوق شامل برابری در پیشگاه قانون، فراهم 

 صورت بگیرد.  حامیت ها ها در همین حوزه وع آن و به همین ترتیب از منافع مرش 
مشعر است که    ، شده بود   اعالمیه کپنهاگ که در کنفرانس ابعاد انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا بیان 

دانسته  اساسی برای صلح، عدالت، ثبات و دموکراسی    ی عنرص های ملی  رعایت حقوق افراد متعلق به اقلیت 
بار بیان داشت که این اقدامات مثبت برای برقراری برابری ین نخست زیرا برای    ، هم بود . این سند بسیار م شود می 

که احساس شود این اقدامات به نفع اقلیت صورت گرفته که  بدون این   ، شود واقعی با اکرثیت جامعه اعامل می 
طور  اعالمیه کپنهاگ به   ( Copenhagen Declaration, 1990)   . در آن علیه اکرثیت تبعیض روا داشته شده است 

بیان می  را  برای دولت   کرد عمومی حقوقی  نداشت که  الزامیت  برای    ، ها  را  به لحاظ سیاسی اصولی  هرچند 
اقلیت  از  ایجاد  حفاظت و حامیت  اروپای جدید در  کر ها  به امضا رسید که    2۱د. منشور  نوامرب هامن سال 

ها که در دموکراسی نوظهور از  د. مسئله اقلیت شو قویت  املللی در این قلمرو ت اساس آن باید همکاری بین بر 
های بالغ است. کنفرانس بعدی  نیازمند رهیافت متفاوت نسبت به دموکراسی   ، اهمیت زیادی برخوردار است 

مثابه یک  د که سازمان امنیت و همکاری اروپا باید به کر گیری  چنین نتیجه   ، برگزار شد   ۱۹۹۱)مسکو( که در  
 د. کن ها عمل  حفاظتی در قبال اقلیت سازوکار حامیتی و  

های ملی در  های لوند را مبنی بر مشارکت مؤثر اقلیت توصیه   ۱۹۹۱سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال  
های  زندگی اجتامعی پذیرفت که هدف آن ترغیب کشورها برای در پیش گرفنت اقدامات خاص بود تا تنش 

جلوگیری از منازعات شود. این پیشنهادها شامل چهار بخش    سبب های ملی کاهش پیدا کند و  مرتبط به اقلیت 
های تضمین مبنی  گیری، خودمختاری و راه پیشنهاد بود که شامل مشارکت در تصمیم  25عمده و درمجموع 

شود؛ مشارکت  صورت بنیادین دیده می بر مشارکت مؤثر در حیات جمعی بود. در پیشنهادهای لوند دو مفهوم به 
دو سند دیگری که    صورت عمومی و خودمختاری در جامعه محلی یا امور داخلی. ی در حکومت به های مل اقلیت 

های  شده است؛ توصیه   ها تشکیل حامیت و حفاظت از اقلیت   منظور به توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا  
ای ملی که هدف  ه های اسلو در باب حقوق زبانی اقلیت های ملی و توصیه الهه در باب حقوق آموزشی اقلیت 

های ملی مؤثر  اقلیت   تواند بر حقوق زبانی افراد متعلق به ها و قوانینی است که تطبیق آن می پالیسی آن توسعه  
   ( http://www.osce.org/hcnm/documents/recommendation/Oslo/index.php3)   . واقع شود 

های ملی در بخش آموزش ارائه کرده بود.  رهنمود جامعی را در باب استفاده از زبان اقلیت   های الهه توصیه 
د که گروه از کارشناسان را دورهم جمع کند تا در باب توسعه و پیرشفت زبان اقلیت ملی  ش   کمیشرن الهه موظف 

اساس اصول آزادی بیان، تنوع فرهنگی و زبانی،  ها باید بر د که دولت کن د. این رهنمود بیان می کن راهکار ارائه 
 ند. کن ها، برابری و عدم تبعیض حامیت  از هویت اقلیت 

 های ملی کمیساری عالی در باب اقلیت   - 3-3-1
کنفرانس هلسینکی   ۱۹۹2سازمان امنیت و همکاری اروپا در پاسخ به منازعات قومی در حال وقوع، در سال 

د که هدف آن وساطت در ارسع وقت در  ش های ملی دایر  اساس آن کمیساری عالی اقلیت د که بر کر را برگزار 

http://www.osce.org/hcnm/documents/recommendation/Oslo/index.php3
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ملی یکی از ابتکارات سازمان    های طرف آن بودند. کمیساری عالی اقلیت های ملی یک منازعاتی بود که اقلیت 
گرفته    قومی در قلمرو آن سازمان شکل ـ منظور جلوگیری از منازعات سیاسی امنیت و همکاری اروپا بود که به 

از  اما در اقدامات خود در قبال دولت   ، شود است. این کمیساری توسط شورای وزرا منصوب می  های عضو 
 استقالل کامل برخوردار است. 

کمیساری  می   این  تالش  اواًل  دارد.  دوگانه  تنش مأموریت  بروز  از  مانع  که  وقتی  کند  دوما  شود.  قومی  های 
به اطالع اعضای سازمان امنیت و  تنش  باشد، آن را  از کنرتل این کمیساری  برسد که خارج  های در حدی 

به چالش رساند. یکی از انتقاداتی که بر این کمیساری وارد است این است که رصف همکاری اروپا می  های  اً 
توانند  منی   ، اند گرفته   هایی که متاماً در درون یک دولت قرار شده است و اقلیت   ها محدود ها در میان دولت اقلیت 

هایی که بر کمیساری  یکی دیگر از محدودیت   ( Heintze, 2000: 386)   . تحت حفاظت این مکانیسم قرار بگیرند 
ور بود یا در منازعاتی که عنرص  منازعات قومی است که از قبل شعله بودن آن در  عالی وارد است مسئله عدم فعال 

بینی بود این انتقاد دومی قابل پیش  ( Kemp, 2001: 416)  . تروریستی را در خود جا داده است، دخیل نیست 
اقلیت زیرا دولت  نداشتند که کمیساری عالی  بریتانیا متایل  اروپای غربی مانند اسپانیا و  های ملی در  های 

 د. کن ها دخالت  موضوعات داخلی آن 

 اتحادیه اروپایی   - 3-4
دانسته  های اصلی اتحادیه اروپایی  برش، تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون ارزش هرچند حامیت از حقوق 

املللی اروپایی،  های بین سازمان   دیگر ها در مقایسه با  اما این اتحادیه در مسئله حامیت از اقلیت   شدند، می 
هم تر دخیل  کم  تالش بود.  که  ندارد  تعجبی  این جای  و  داشت  اقتصادی  ریشه  اصالتاً  اروپا    برایها  گرایی 

اقلیت همگون  از  حامیت  برای  عضو  کشورهای  قوانین  مدت سازی  مورد  ها  اروپایی  کمیسیون  توسط  بعد  ها 
یض بر مبنای  در معاهده کمیسیون اروپایی مسئله عدم تبع   ( Toggenburg, 2000: 16)   . رسیدگی قرار بگیرد 

شده است. معاهده آمسرتدام این اصل را توسعه بخشید    عنوان یک اصل اساسی به رسمیت شناخته ملیت، به 
که شورای اروپا این امکان را یافت که با تبعیضی که بر مبنای جنسیت، ریشه قومی یا نژادی، مذهب یا چنان 

 د. کن عقیده، معلولیت و سن صورت بگیرد، مبارزه  
مند حامیت از اقلیت  صورت نظام ها را به ها به دنبال آن است که مسئله حفاظت از اقلیت ینکه برخی گروه رغم ا به 

اما هنوز این هدف برآورده نشده است. در منشور حقوق بنیادین    ، املللی بسازد را در درون اتحادیه اروپایی، بین 
سیاسی، اقتصادی و اجتامعی شهروندان اروپا و   اتحادیه اروپا که در آن خود را متعهد به دفاع از حقوق مدنی، 

ها خالی است و این خالیگاه مانع  اقلیت   ا ند، پاراگراف مرتبط ب کن متامی کسانی که در اتحادیه اروپا زندگی می 
بنا  اقلیت چنین  از همگونی کشورها در این موضوع شده است.  بر همین دلیل اکرثیت پژوهشگران حقوق 

له حقوق اقلیت در اتحادیه اروپا امروزه بیشرت متوجه متایالت سیاسی برای استفاده  کنند که مسئ استدالل می 
 ( ۱7)هامن:    . های حقوقی است از مبنا و قابلیت 

اقلیت رعایت حقوق  و حقوق  اروپا برش  اتحادیه  در  که خواهان عضویت  کشورهای  برای  عنوان یک  به   ، ند ی ها 
ها روی دست گرفته  حفاظت از اقلیت   برای شده است. اتحادیه اروپا فرایندهای بزرگ را    شط در نظر گرفته پیش 
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ها وابسته به آن دانسته شده  قدری بزرگ تلقی شده است که ثبات سیاسی دولت زیرا اهمیت مسئله به   ، است 
صولی که طبق  کننده )متقاضی عضویت( باید به ا های درخواست د که دولت کن است. معاهده آمسرتدام بیان می 

چهل  ماده  و  ششم  تنظیم و ماده  اروپا  اتحادیه  معاهده  بگ   نهم  احرتام  است  دموکراسی،  ز شده  آن  در  که  ارد 
های کپنهاگ که برای کشورهای  شده است. معیار   عنوان اصول اساسی ذکر برش و حاکمیت قانون به حقوق 

د که کشور متقاضی  کن ا بودند، بیان می خواهان عضویت در اتحادیه اروپ  ۱۹۹۳اروپای مرکزی و شقی که در 
ها  برش، حاکمیت قانون و حفاظت از اقلیت باید به ثبات نهادی که الزمه دموکراسی است رسیده باشد و به حقوق 

کپنهاگ باعث  معیارهای  ( http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm) .  متعهد باشد 
های ملی در قوانین داخلی خود تعدیالتی  شد که ده کشور جدیدالورود در اتحادیه اروپا، برای حفاظت از اقلیت 

 :Sasse, 2004)   . های ملی در قدرت سهیم باشند های جدیدی را به کار بگیرند که در آن اقلیت وارد و مدل 

ttp://www.iue.it )   ارصار اتحادیه اروپا در قبال کشورهای الحاقی در زمینه حفاظت از حقوق    وجود این   با
شد شکل   سبب ها  اقلیت  اتحادیه  این  در  دوگانه  استانداردهای  اروپا    ، گیری  اتحادیه  قدیمی  کشورهای  زیرا 

گذارند و حتی مدعی های ملی را به تصویب و به مرحله اجرا ب نتوانستند کنوانسیون چارچوب حفاظت از اقلیت 
ها در  ها اقلیت وجود ندارد. در معاهده قانون اساسی اروپایی، حامیت از حقوق اقلیت شدند که در قلمرو آن 

عنوان سند حقوقی اولیه اتحادیه  تواند به ها می رو حقوق اقلیت این   گرفته است و از   میان اصول اساسی قرار 
 تلقی شود. 

قدیمی  کشورهای  که  است  این  اقلیت   واقعیت  از  حفاظت  چارچوب  کنوانسیون  تصویب  اتحادیه  به  را  ها 
تردید در مورد استاندارد دوگانه و تطبیق اسناد    سبب در قبال آن الزامیت داشته باشند و این امر اند تا  نرسانده 

و  ها میان کشورهای عض ها شده است. از سوی دیگر اختالفات در تفسیر حقوق اقلیت املللی حقوق اقلیت بین 
ها نگران  شده است که هنجارهای حقوقی در سطح اتحادیه اروپا توسعه پیدا نکند. فعاالن حقوق اقلیت  سبب 

  که مبادا متقاضیان گذشته عضویت اتحادیه را به دست آوردند و کمیسیون دیگر قادر به اعامل   ند ا این مسئله 
 ها نباشد. گذاری در حوزه حفاظت از حقوق اقلیت نفوذ در سیاست 

 گیری نتیجه 
گیری اساس و معیار برای حفاظت و حامیت از  شکل  سبب املللی  بدون شک، موجودیت اسناد و قوانین بین 

امللل در این مورد کافی است،  ملی شده است. هنوز در باب اینکه ترتیبات هنجاری در حقوق بین های اقلیت 
امللل کافی نیست تا بتواند از  ها در سطح بین تردید وجود دارد. نظام موجود برای حفاظت و حامیت از اقلیت 

املللی  د. حتی برخی اسناد بین کن گذارند حقوق آن افراد اعاده شود، حامیت  هایی که منی ها در برابر دولت آن 
های  املللی و توصیه ها، اسناد بین بر این   افزون بر این ارصار دارند که باید برابری و عدم تبعیض تطبیق شود.  

اقلیت پالیسی  از  حفاظت  باب  در  که  ارائه سازی  گروهی    ها  حقوق  تقابل  است  نتوانسته  هنوز  است،  شده 
آن  فردی  و حقوق  را ح شهروندان  از محوری کن ل  ها  انفرادی  بر حقوق  تأکید  از  د.  مفاهیم در حامیت  ترین 

کند که  زمان با حقوق دیگر اعضای جامعه کاربرد پیدا می حقوق اقلیت معمواًل هم   وجود این   برش است. با حقوق 
وق  املللی بیشرت ترجیح بر این است که حق شدن حقوق جمعی است. وقتی در اسناد بین معنای این امر برجسته 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm
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ها املللی قوی برای حفاظت از اقلیت ها مطرح باشد تا اعضای گروه، معنایش این است که یک رژیم بین گروه 
میالدی بازتاب پیدا کرد که اعالمیه سازمان ملل    ۱۹۹0امللل در دهه  وجود ندارد. این مسئله در حقوق بین 

، کنوانسیون چارچوب ۱۹۹2زبانی در    متحد در باب حقوق افراد متعلق به اقلیت ملی، قومی، مذهبی و یا 
هایی که توسط کمیساری  ، مجموعه توصیه ۱۹۹8های ملی توسط شورای اروپا در  حامیت و حفاظت از اقلیت 

اقلیت  باب حقوق آموزشی  اروپا در  ( و حقوق زبانی ۱۹۹6های ملی )الهه  عالی سازمان امنیت و همکاری 
( از این مجموعه  ۱۹۹۹های ملی در زندگی عمومی )لوند  لیت (، مشارکت مؤثر اق ۱۹۹8های ملی )اسلو  اقلیت 

برد که هامنا عدم الزامیت  ضعفی رنج می ها از نقطه املللی حفاظت از حقوق اقلیت روند. نظام بین به شامر می 
وجود همه این مشکالت، این اسناد در    حقوقی بسیاری از این اسناد برای کشورهای امضاکننده است اما با 

هایی که اسناد مرتبط  ها توسط کشورهای عضو سازمان وعی است برای حامیت و حفاظت از اقلیت حقیقت ش 
 اند. ها را به تصویب رسانده به حفاظت از اقلیت 

صورت  شده که این مسئله به   سبب ها  املللی در باب حفاظت از اقلیت آور در حقوق مدون بین فقدان قواعد الزام 
ها مسئولیت  سیدگی قرار نگیرد و تأکید بیشرت روی این موضوع باشد که دولت امللل مورد ر کافی در سطح بین 

ها به انجام برساند. در همین حال متایل و نوع نگرش اسناد و قوانین  خود را راستای حفاظت و حامیت از اقلیت 
ها را  رصاحت آن های اقلیت حقوق بنیادین قائل شود بدون اینکه به املللی بر این بوده است که برای گروه بین 

املللی  شده از اسناد و قوانین بین ها که برگرفته به رسمیت بشناسد. در قوانین ملی بحث حفاظت از اقلیت 
ها  شود که دولت قانونی در سطح ملی، رضورت دیده می ـ های حقوقی است، بازتاب یافته است. جدا از چارچوب 

ها موردحامیت قرار بگیرد و اعضای اقلیت بتوانند از حقوق ت ای را در پیش بگیرند تا هویت اقلی اقدامات سازنده 
های  ده و فرهنگ و زبان خود را توسعه بخشند و مناسک مذهبی خود را ادا کنند. در دولت ش خود برخوردار  

گذاری  ها در سیاست ند، موجودیت تنوع و حفاظت و حامیت از حقوق اقلیت ا برش دموکراتیک که متعهد به حقوق 
صورت مناسب در این راستا موازنه برقرار نشود، خطر  شود. هرگاه به نین بسیار حیاتی پنداشته می و وضع قوا 
 ها و منازعات قومی وجود دارد. وقوع تنش 

 
References 

1 - Alexander Morawa. The Concept of Non-Discrimination: An Introductory Comment. JAMIE, European 

Centre for Minority Issues, Issue 3/2002, http://www.ecmi.de/jemie/download/Focus3-2002_Morawa.pdf 

2 - Asbjorn Eide, Katarina Krause and Allan Rosas (Eds.). Economic, Social and Cultural Rights. A textbook. 

Dordrecht/ Boston/ London: Martinus Nijhoff Publishers. 1995. 

3 - Carole Fink. The League of Nations and the minority question. World Affairs, Spring 95, Vol. 157 Issue 4. 

4 - Ernest Gellner. Nations and Nationalism. Oxford: Blackwell, 1983. 

5 - Florence Benoit-Rohmer. The Minority Question in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

1996. 

6 - Francesco Capotorti. The Protection of Minorities under Multilateral Agreements on Human Rights. The 

Italian Yearbook of International Law, 1976. 

http://www.ecmi.de/jemie/download/Focus3-2002_Morawa.pdf


 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 257  

7 - Francesco Palermo and Jens Woelk. No Representation Without Recognition. The Right to Political 

Participation of (National) Minorities. Journal for European Integration, Volume 5, No. 3, September 2003. 

8 - Gabriel von Toggenburg. A Rough Orientation Through a Delicate Relationship: The European Union’s 
Endeavors for (its) Minorities, European Integration online Papers (EIoP), Vol4. (2000), No. 16. 

9 - Geoff Gilbert. Jurisprudence of the European Court and Commission of Human Rights in 1999 and 

Minority Groups. E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/CRP.1, 10 April 2000. 

10 - Gwendolyn Sasse. EU Conditionality and Minority Rights in Central and Eastern Europe. Conference 

“Nations, Minorities and European Integration”, European University Institute, Florence, May 2004, at 

http://www.iue.it/SPS/ Workshops%20&%20conferences/PDFfiles /GwendolynSasse.pdf 

11 - Jay A. Sigler. Minority Rights. A Comparative Analysis. Westport, Connecticut/London, England: 

Greenwood Press. 1983. 

12 - Konrad Huber and Robert W. Mickey. Defining the Kin-State: An Analysis of its Role and Prescriptions for 

Moderating its Impact in Arie Bloed and Pieter Van Dijk (Eds.). Protection of Minority Rights through 

Bilateral Treaties. The Case of Central and Eastern Europe. The Hague/London/Boston: Kluwer Law 

International. 1999. 

13 - Miran Komac. Nationalities and Minorities in Yugoslavia. European Minorities. Contemporary European 

Affairs. Volume 4, Issue 4, 1991. 

14 - Natan Lerner. Group Rights and Discrimination in International Law. Dordrecht/Boston/London: Martinus 

Nijhoff Publishers. 1991. 

15 - Patrick Thornbery. International Law and the Rights of Minorities. Oxford: Clarendon Press. 1991. 

16 - Roberta Medda-Windischer. The European Court of Human Rights and Minority Rights, Journal for 

European Integration, Volume 5, No. 3, September 2003. 

17 - Snezana Trifunovska (Ed.). Minorities in Europe. Croatia, Estonia and Slovakia. The Hague: T.M.C. Asser 

Press.1999. 

18 - Walter A. Kemp (Ed.). Quiet Diplomacy in Action: The OSCE High Commissioner on National Minorities. 

The Hague: Kluwer Law International, 2001. 

19 - http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm 

20 - http://www.osce.org/hcnm/documents/recommendation/Oslo/index.php3 

  

http://www.iue.it/SPS/%20Workshops%20&%20conferences/PDFfiles
http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm
http://www.osce.org/hcnm/documents/recommendation/Oslo/index.php3


 ی من ۱۳۹۹ ه،ګڼميه ر کال، د ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق برش علمي  | 258

 
 

  



 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 259  

 و کې ق حقو   بني املليل په  
 د قاعدې تحلیل   لږکیو رسه د تبعیض د مخنیوي 

 .   ی غ او عبدالله قره با     شیفي طرازکوهي ډاکرت حسین    
     .    مینه وردګ   او     محبوبه اکرب   ژباړه:   

 : لنډیز 
  نشته، و کې د لږکیو اړوند یو داسې جامع او واحد تعریف چې د نړیوالې ټولنې د منلو وړ وي  ق حقو   بي امللل په  

تبعیض له حقوقو او اسانتیاوو څخه د ځینو ټاکلو  ډلو   خو رسه له دې د لږکیو ښکاره مصداقونه شته. په ظاهره 
د  ممکن ې ډ   چې   ي، محرومول  دا حقونه  ورته الرسسی لري.  اکرثيت  يا  او  په    رکي  یا  ښکاره  غیر  په  مستقیمه 

د برخې نه ورکولو په قالب کې له  په عمومي چارو کې ډېری مهال د فرهنګي متايزاتو  يا  او پټ ډول  مستقیمه 
لږکیو ته د  د پام وړ ده، ځکه  څخه    ي لیدلور   نظریه او له سیايس   ي سلب بشپړه  . دا یوه  کيږي   لږکيو څخه اخستل 

ې چې د   ې الرې چار  ې . هغه نړیوال کړي یووالی له خطر رسه مخ  مل  ممکن ل و اکرثیت په اندازه امتیازونه ورک 
ه تخصيص توګه د  تبعيضونو ته رسيدګي کوي هم په لويه کې نظري او د توصيې اړخ لري او نږدې هيڅ يو پ 

اقليتونو مسلې ته پام نه کوي؛ دا په داسې حال کې چې تر وروستيو کلونو پورې، غري مستقيم تبعيض حتا د  
بي امللل حقوقو بنسټونو په رسميت نه و پېژندلی. په وروستيو کلونو په ځانګړي ډول د نوييمې لسيزې له منځ  

  او نوي قوانین د  ایجايب تفسیر  اوښتونکی دی   ر پ ي تفسري  ژور بدلون ليدل شوی دی. د شته قوانينو سلب   څخه 
د تبعیض مخنیوی    لږکيو رسه   نا  چې ع م   ې په د   چې ایجايب تبعیض پیاوړی کوي.   ي په حال کې د   رامنځته کېدو 

و  سانتیاو ا   ځانګړو بلکې لږکیو ته د    ، دې ته نه وایي چې لږکیو ته د اکرثیت په کچه حقونه ورکړل يش یواځې  
یعنې تر هغه مهاله چې لږکي    ، تر ټاکلې مودې پورې   ه امتیازون   ؛ البته دا ت شايد له اکرثيت څخه زيا   او   ورکړه ده، 

دغه ټول  او دغه مساوي والی تلپاتی يش. رسبېره پر دې،   په ټولو چارو کې مساوي يش د ژوند د اکرثیت رسه 
نړۍ په ځينو سيمو کې، په ځانګړي  دا مهال د  .  ورکړل يش اصولو    منطقي او عيني   موخو او   باید پر   امتیازات 

حقوقي    نويو ننګوونکو   په   چاره، په ځانګړي ډول   ا د ډول په اروپا کې، دا مفهوم د تثبيتيدو په حال کې دی.  
 د ليدو وړ ده، لکه انټرنيټي بنسټونه او د سټاليټ شبکې، چې دې ته نوې رسنۍ ويل کيږي.   ې مسايلو ک 

 کي، غريمستقيم تبعيض، څارنيز ميکانيزم، مثبت تبعيض د تبعيض د مخنيوي قاعده، لږ   کليدي ټکي: 
  

 

     دانشيار دانشګاه امام حسيhsharifit@yahoo.com  

    امللل  کاشناس ارشد حقوق بيsagemotioo@yahoo.co.in  

      د ښوونکو د روزنې موسسې استاد، د کندهار د ښوونکو د روزنې ریاستmahboooba11akbar@gmail.com   
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 : رسیزه 
په وروستیو  د اقليتونو د حقونو رعايت او لږکيو رسه د تبعيض مخنيوی د هغو مسايلو له جملې څخه دي چې  

په وروستيو څو لسيزو کې د بېالبېلو   نړۍ که څه هم   1د بي امللل بنسټونو د پاملرنې وړ ګرځېديل. کې  کلونو 
و د تاوتريخوايل د ډکو چلندونو يا د قومي اقليتونو د تصفيې شاهده وه، خو د اقليتونو د حقونو د رعايت او د  ډل 

   2قومونو تر منځ د سوله ييز ژوند د تامي لپاره هم پر متهيداتو فکر شوی دی. 
رش حقونو د مالتړو او د لږکيو پر وړاندې له تبعيض رسه )عمدتاً د مذهبي لږکيو پر وړاندې له تبعيض رسه( د ب 

حقوقپوهانو حساسيت، د ښځو او نورو وګړو اړوند د دوی له اندېښنو څخه وړاندې څرګند شو. په تېر کې کله  
چې فيوډايل نظام او د ښځو د آزادۍ ټکول ال هم روان و، ډېری تړونونه اقليتونو ته له پخوا څخه د ډېرو امتيازاتو  

مذهبي داليلو د مذهبي اقليت ډلو ته ورکول کيدل، ځکه  - اځې په سيايس د ورکړې هڅه کوله. دا امتيازونه يو 
چې د هوکړه شويو مفادو له اجرا کولو څخه د کوربه هيواد رسغړونه، د دې سبب کېده چې بل هيواد هم د  

له کېده.  جويانه اعاملو څخه د وېرې له ام لومړي هيواد د تابعينو مالتړ و نه کړي؛ نو، له لږکيو څخه مالتړ له تاليف 
طبعاً، د تاريخ د هرې دورې اړتياوو ته په کتو، د تبعيض پيدا کوونکي عنارص هم د بېالبېلو تعريفونو په چوکاټ  

 کې مطرح شول. 
يې قوميت او  مذهبي حالته په وتلو رسه  يواځې  او له    ه پراخه شو   د اقليت د مفهوم دايره  وخت په تیریدو رسه   د 

رامنځته کېدلو د اقليتونو وضعيت، حقونو او د تبعيض    د نړیوالې ټولنې دوران کې،    زموږ په   3نژاد هم راونغاړل.
مفهوم ته د نړۍ د ليد په بدلون کې اسايس رول درلود. بي امللل داميي جزايي ديوان د دې مسلې اړوند د  

له  څخه مالتړ    د لږکیو ځينو حقوقي مسايلو په مطرح کولو رسه، د نړۍ حقوقي پوهه لوړه کړه. په تدريج رسه  
ی، داسې چې، له  راغ د قوانينو تر سيطرې الندې   د برش حقونو   جويانه اعاملو څخه بهر شو او تر يوه حده تاليف 

هغې وروسته چې د ملتونو ټولنې په دې برخه کې نظرونه وړاندې کړل، د ملګرو ملتونو په منشور کې ورته د  
  4تر څنګ يې په ځای پر ځای کولو اکتفا وکړه   برشي قوانينو   د نورو حقوق ځانګړې مادې راوړلو څخه ډډه وکړه او  

)د نژاد، جنسيت، ژبې يا مذهب له متايز پرته د ټولو لپاره د هغوی برشي حقونو او بنسټي آزاديو ته درناوی او  
حقونو په  دولتونو بي امللل حقوقو ته د خپلې ژمنتيا د ښودلو لپاره، غالباً لږکيو ته د کم تر کمه    . تشويقول يې( 

ورکولو، له ډېرو پټو الرو او د داسې قوانينو په وضعه کولو رسه يې تبعيض ته ادامه ورکړه، چې د لږکيو د محدوديت  
او د غري مستقيم تبعيض المل کيدل. د منشور له تصويب وروسته، د برش حقونو د نړيوالې اعالميې تصويب په  

 

 Dunbar, Robert, Synergies in Minority Protection: European and International Law Perspectives, Cambridge University  ر.ک:  1

Press, 2008, p. 1 . 
 Khurana, Jennifer, The Effectiveness of Non-discrimination and Equality Protections in Canada and in Europe: Combating  ر.ک:  2

Racism and Guaranteeing Substantive Equality, Master Thesis in International Human Rights Law, Lund University, 2007, p. 5, 

Para. 2. 

کال کې په البانيا کې د مدرسو په قضيه کې د بي امللل محکمې د داميي ديوان په مشورت رايه کې مطرح    ۳5۱۹دا وېشنه د لومړي ځل لپاره په    .  3
 شوه. 

 بند   ۳د منشور د لومړۍ مادې    .  4
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په ځانګړي  نسټي ګام ګڼل کېده. البته، د نړۍ ورپسې پېښې، ټوليزه توګه د برش حقونو د مالتړ په برخه کې ب 
 وښودله چې د دې اعالميې طرحه کېدل په ډېرې خوشبينۍ رسه تررسه شوي.   ډول دوه قطبي کيدلو يې 

او فرهنګي حقونو ميثاق   او ټولنيزو  او اقتصادي  او سيايس حقونو  بل ګام، د دوو میثاقونو، د مدين  ورپسې 
عمل توګه يې د لږکيو حقوق بحث کول او رصيحاً يا تلويحاً يې د اقليتونو د حقونو د مالتړ  تصويبيدل و، چې په  

رسه له دې چې په لومړیو کې ډیرو نهادونو د    ، اوږدو کې او په پیل  په د سړې جګړې لپاره موارد ځانګړي کول. 
او په بي امللل ايډيالوژيکو   شو نه  لږکیو له حقونو څخه مالتړ کولو خو بیا هم کوم ځانګړی پرمختګ تر سرتګو 

 . نښتو کې، د لږکيو حقونه عماًل هېر کړای شول 
  برشي پوهې وده د د  تبعیض او    رسه کې لږکیو    سيمو نورو    ډېرو   په افریقا، یوګسالوي او له سړې جګړې وروسته،  

اړوند   يو ا د لږک دې المل شوه چې نړیوال د لږکیو په اړوند له رسه فکر وکړي په دې توګه برشي حقونو يو ځل بی 
 خپل اندونه نوي کړل.

له اقليتونو رسه د تبعيض اړوند د نړۍ حقوقي او سيايس ليد، عمدتاً سلبي ديد و، چې   لسيزې پورې ۱۹۹0د 
کوالی يې شول د دولتونو ګټې د خپلو هيوادونو د متحد ساتلو په برخه کې تامي کړي. دولتونو، د تبعيض  

اتو د مخنيوي په توګه ليدل، چې ممکن دوی ته ناوړه سيايس پايلې ولري،  يواځې د مشهودو تبعيض   ي ته مخنيو 
لسيزو کې د نړۍ په ډېری سيمو کې د    80او    70او ترجيح يې ورکوله چې د لويو انقالبونو په دوران کې په  

 اقليتونو پر آزاديو بحث و نيش. 
سیزه کې د علم او ټکنالوژۍ پرمختګ  ل  ۹0انټرنیټ سټالیټي شبکې رامنځته کیدل او په د : د نویو رسنیو لکه 

خپل  ه ددې المل وګرځید تر څو لږکي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له خپلو ورته ډلو رسه په اړیکه کې يش چې پ 
وار رسه یې په نړیوالو نظریو او سیمه ییز کلتور بې پایه اغیزې خپرې کړې او په بیالبیلو برخو لکه: اقتصادي،  

ه کیدو المل شو لکه: په رسنیو  ت ډول په حقوقي برخو کې د نویو نظریو د رامنځ سیايس، کلتوري او په ځانګړي 
قوانینو رامنځته کول، لږکیو ته د ځانګړو امتیازونو د ورکولو لپاره په نړیوالو سندونو کې د مادو ځای پر    يو کې د نو 

 1ځای کول او داسې نور. 
آن په    ، ره امتیازونه ورکړل ې او د لږکیو لپاره یې بې شم   ګ وکړ ت لسیزې په وروستیو کې ایجايب قاعدې پرمخ   ۹0د  

دې   البته د   ، څو وکوالی يش خپل برخلیک وټاکي   ، ر امتیازونه ورکړل شول ې ځینو برخو کې د اکرثیت  څخه ډ 
د لږکیو د ژوند ټولې برخې   چې   امتیازونو ورکول باید په ځانګړو علمي اصولو برابر وي او یوازینۍ موخه یې دا وي 

کولو کې تر ټولو    دارنګه په نړۍ کې اروپایي هیوادونه د مثبت تبعیض په پل   ، رثیت رسه مساوي کړي له اک 
اړوند بحثونه    ر د لږکیو پر مفهوم، مستقیم او غیر مستقیم تبعیض او داسې نو   ی دا مقاله لومړ    ، مخکښ بلل شوي 

 یوې پایلې په اخستنې رسه پای ته رسیږي.  د  او    ي وړاندې کو 

 

 Moring , Tom, Access of National Minorities to the Media: New Challenges, Committee of Experts on Issues Relating to. ر. ک:   1

the Protection of National Minorities (DH-MIN), Council of Europe, 2006, p.4, Para.2. Last visited on 28/07/2010 on: 

http://www.coe.int/dghl/monitoring/minorities 
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 لږکیو رسه د تبعیض د مخنیوي د قاعدې کلیات او د هغو د څارنې الرې چارې    برخه(   ۍ لومړ 
 حقوقي ـ تاریخي مخینه   ی لومړی مبحث( د لږکیو مفهوم او د هغو 

  تړونونو   د سولې په زیږدیز کال کې د وستفايل    ۱648د لومړي ځل لپاره په  د ملتونو د ټولنې له تشکيل وړاندې  
شهزادګان او    چې   ته   هغه مسیحیانو   دې تړونونو   را منځته شوه.   په چوکاټ کې د لږکيو طبقه بندي د مذهب  کې  

دې تړون لیکونو رسه یې وکوالی شول چې خپل مذهبي مراسم د  له    سمه نه وه،   رسمي کلیسا رسه  فرقه يې له 
چې په  تررسه کړي. دې لږکيو له تړون رسه سم حق درلود  ورځې په ځانګړو ساعتونو کې پرته له کوم ډار او ویرې  

خصويص توګه هر کله چې وغواړي خپل خاص مذهبي مناسک تررسه کړي. په دې ترتيب، د وستفايل د سولې  
 1تړونونو د مذهبي لږکيو د مالتړ او د عباداتو د تررسه کولو د آزادۍ د تامي په برخه کې مقررات تدوين کړل. 

رسه سم د شخصیه احوالو په برخه کې پوره  د اسالمي فقهې دا مهال، په اسالمي هيوادونو کې مذهبي لږکيو   
مسلمو کوالی شول د واده، طالق، وصیت، میراث او داسې نورې چارې د خپلو مذهبي  غري آزادي درلوده او  
د غري  خوړل  نه  لکه د شابو    ځينې مقررات منل، تر دې چې د اسالمي سزاګانو    . تر رسه کړي   ې مراسمو رسه سم 

 2مسلمو لپاره الزمي نه ؤ. 
وضعيت ور کړ   ي ی حقوق ته ځانګړ  د لږکيو ځينو ډلو زیږدیز کال کې د برلین تړون مذهبي  ۱878په همدا راز 

د ملتونو د ټولنې په چوکاټ کې د لږکيو د حقوقي نظام لپاره د بېلګې په توګه ګټه ترې واخستل   چې وروسته 
 شوه. 

  ملتونو د د الباين کې د لږکيو د مدرسو اړوند کې په  زیږدیز کال  ۱۹۳5په  د لږکيو اړوند د تصور د بدلون پيل 
د ملتونو د ټولنې پر مهال ډېرې دوه اړخيزې معاهدې د لږکيو اړوند د   3د وړانديز پر بنسټ رامنځته شو. ټولنې 

په دریو نژادي، ژبني، او مذهبي    له مذهبي ډلو څخه   لږکي ټولنې او د غړو تر منځ يې رامنځته شوې. دا مهال،  
کال کې، د ملتونو د ټولنې شورا، د يونان په دعوا کې چې په الباين کې د اقليت    ۱۹۳5ول. په  ش شل  ې برخو وو 

د مدرسو د قضيې په اړه وه، د بي امللل محکمې له داميي ديوان څخه يې د رايې د صدور تقاضا وکړه. ديوان  
خو د تعريف او د اقليتونو د  په خپل مشورت نظر کې، درې اقليتي طبقې ژبني، مذهبي او نژادي ور وپيژندل.  

 طبقه بندۍ معيار يې وړاندې نکړ. 
په    4هغه مفهوم چې د اقليتونو د مفهوم تر څنګ مطرح کيږي، »ځايي خلک« دي. دا عبارت د لومړي ځل لپاره 

کال کې د مارتي کوبو له خوا، د برش حقونو د مالتړ او ترويج د فرعي کميسيون ځانګړي رپورټر له خوا،    ۱۹8۳

 

 .۱۱، ص  ۱۳85،  . ر.ک: عزيزي، ستار، حاميت از اقليتها در حقوق بي امللل، تهران، انتشارات نور علم  1
 22، ص  ۱۳7۹. زنجاين، عباسعل عيد، فقه سيايس: حقوق تعهدات و ديپلاميس در اسالم، مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه،   2

3. Kristin, Henrard, The Impact of International Non-Discrimination Norms in Combination with General Human Rights for the 

Protection of National Minorities, Committee of Experts on Issues Relating to the Protection of National Minorities (DH-MIN), 

Council of Europe, 2006, p1. Last visited on 28/07/2010 on: http:// www.coe.int/dghl/monitoring/minorities 

    . ۱20نبع، ص  . عزيزي، ستار، هامغه م 4
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ول شوی. د اقليتونو  البته د دې تعريف په ليکلو کې د ځايي )بومي( ټولنو، خلکو او ملتونو عبارت کار   1ريف شو. تع 
د ځايي  چې    دا ځايي خلکو د وضعيت اړوند په نړۍ کې دوه بېالبېل چلندونه شته. لومړی چلند    پر وړاندې د 

ځايي  داسې چې د  چلند  دویم ونکي ګڼي او څخه د بېلو حقونو درلود له لږکیو  خلکوحقوق د ځانګړي نظام او 
په ټوله کې داسې ښکاري چې د ځايي خلکو او لږکيو تر منځ    2ګڼل کيږي. حقونه د لږکیو د حقونو برخه    خلکو 

ځايي ډله خامخا يوه اقليت ډله ده، خو يواځې د  معنا چې  د عموم او خصوص مطلق اړيکه موجوده وي، په دې  
 په زمره کې شمېرل کیږي. لږکيو ځينې ډلې د ځايي خلکو  

یو نړیوال او  د ملتونو د ټولنې د تشکيل پر مهال، د اقليتونو د مسلې شاوخوا پراخ بحثونه د دې باعث شول چې  
د ملتونو ټولنې د بي امللل محکمې داميي ديوان ته    . کړي ټول شموله سازمان لږکیو ته ځانګړې پاملرنه و 

نو د لومړي ځل    3د اجرا او تفسري په برخه کې اختالفونه له منځه يويس. واکونه ورکړل چې د اقليتونو د معاهدو  
 دومره يو پراخ سازمان د لږکيو د مالتړ په برخه کې حقوقي ميکانيزم را منځته کړ.   بي امللل حقوقو   د لپاره  

له خپل ترافعي صالحيت څخه    ديوان د اقليتونو اړوند په درې قضيو کې د اړوندو معاهدو د اجرا او تفسري اړوند 
دیوان کې د آملان هیواد    چې قضیې په آملان او لهستان هیوادونو پورې اړوند وې    درېواړه دغه  ګټه پورته کړه.  

 شوې. مطرح  د حقونو د مالتړ لپاره    تان هیواد کې میشت  آملاين لږکیو لخوا په لهس 
و نه ښوده. د منشور  ځانګړې پاملرنه    مقولې ته ږکیو  د ملګرو ملتونو منشور د ل   برعکس، د نړیوالې ټولنې د میثاق  

  ی کې له لږکیو څخه مالتړ ددې سازمان په عامه موخو کې بیان شو مادې درېيم بند   ۱په منت کې يواځې د  
ځينې الملونه يې په الندې توګه  ده شوې  ه  دی. دا چې د ملګرو ملتونو په منشور کې لږکیو ته ځانګړې پاملرنه ن 

 کيدای يش: 
 و باندې ټينګار کاوه؛ مادې ځای پر ځای کید د التينې امريکا دولتونو د اقليتونو اړوند د  الف(  

په اثر، د برش حقونو د راتلونکي په اړه خوشبينه نظر رامنځته شوی و او   و بدلونون  و ځین د کې  په نويو نظرياتو ب( 
هم کايف وي. د سړې جګړې له پيل رسه  داسې تصور کېده چې حقوق برشي قواني به د اقليتونو د مالتړ لپاره  

 دا فکر عمل ته و نه رسېد؛ 
په سړې    . شل يش ې و قطبونو وو ي نړۍ په لو   چې دې المل وګرځید    د   رقابت ج( د سړې جګړې پر مهال ایدیولوژیک  

 جګړې کې، کل د مهمو اجزاوو يوه برخه وه او پوهانو د اقليتونو په اړه د بحث د مطرح کولو اهتامم نه درلود. 
لږکيو اړوند د ملګرو ملتونو لومړی مهم اقدام د برش حقونو په کميسيون کې د »د اقليتونو د مالتړ او د تبعيض    د 

کال کې د »برش حقونو د ترويج او مالتړ فرعي کميسيون«    ۱۹۹۹د مخنيوي فرعي کميسيون« تاسيس و، چې په  

 

1. Martines, Cobo, "Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations", E/ CN.4/ sub.2/ 1986/7 Add. 1-4. Last 

visited on 28/07/2010 on: http://www.un.org/ esa/ socder/unpfii/en/spdaip.html 

 . 2۱2عزيزي، ستار، هامغه منبع، ص    .2 
 مه ماده. ۱4د ملتونو د ټولنې د ميثاق    .3 
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ورته کميسيون په ګډون، د برش  پ سته، د کال کې د برش حقونو د شورا له تشکيل ورو   2006ت. په ښ ندې واو ا ب 
 حقونو د کميسيون فرعي ارکانو خپل کار ته دوام ورکړ. 

ماده چې د لږکيو حقونو مالتړ ته پام کوي، د    ۍ حقونو د معاهدو په منځ کې يواځن   په دې دوران کې، د برش 
په سلبي  – ليتونو د حقونو  ګړي ډول د اق ان چې په ځ   ، مه ماده ده 27مدين او سيايس حقونو د بي امللل ميثاق  

د برش حقونو کمېټې د دې مادې په خپل تفسري کې د لږکيو د يوې ډلې د تابعيت او د     1دفاع کوي.   - توګه 
 2اقامت د قدمت شط مردود وګڼلو. 

د نژادي تبعيض د کمېټې تر څنګ، ټولې معاهدې او د ملګرو ملتونو اړند بنسټونه هم، همدا راز د اقليتونو د  
کې د مل يا قومي، مذهبي او    ۱۹۹2د اقليتونو تعريف نه وړاندې کوي. په    ه رسه پېژندنې د معلومو عنارصو رس 

هغې ته منفي رايه ورکړه. دا بيانيه    هيواد   تصويب شوه چې يواځې ترکيې   3يا ژبنيو لږکيو اړوند د ملګرو ملتونو بيانه 
 ځانګړي ډول د اقليتونو پر مقولې بحث کوي.    د ملګرو ملتونو سازمان له خوا لومړنی سند دی چې په 

کال کې د برش   ۱۹50په سيمه ييزه کچه، د اروپا په حوزه کې، له هر ځايه زيات اقيتونه بحث شوي دي. په  
ييزه معاهده په اروپا کې تصويب شوه او درې کاله وروسته »د برش حقونو او بنسټي آزاديو حقونو لومړۍ سيمه 

تصويب    5کال کې د سيمه ييزو يا اقليت د ژبو اروپايي منشور   ۱۹۹2په    4اجرا وړ وګرځېد«. اروپايي کنوانسيون د  
تصويب    6کال کې، د مل لږکيو د مالتړ د چوکاټ کنوانسيون   ۱۹۹2کال کې الزماالجرا شو. په    ۱۹۹8او په  

 مقوله بحث کوي. االجرا شو. پورته ټول اسناد په ځانګړي ډول د اقليتونو  کال کې الزم   ۱۹۹8شو او په  
االجرا شو،  کال کې الزم   ۱۹78چې په     7کال کې د برش حقونو امريکايي کنوانسيون   ۱۹6۹په امريکا کې د  

 نه ده ځانګړې شوې. ته  هيڅ ځانګړې ماده پکې د اقليتونو د تعريف د اقليتونو د طبقه بندۍ معيار  
  24څخه تر    ۱7تعريف نه دی وړاندې شوی، خو له  کې هم د اقليتونو    8د برش حقونو او خلکو په افريقايي منشور

 پورې موادو کې او هم په مقدمه کې د ټولنو يادونه شوې ده. 
االتباع دی،  االجرا سند چې د لږکيو اړوند يې تعريف وړاندې کړی او دا تعريف د متعاهدانو لپاره الزم يواځينی الزم 

دې کنوانسيون يواځې هغه لږکي په رسميت پيژنديل چې  ده.    9د اقليتونو د مالتړ لپاره د مرکزي اروپا طرحه 

 

مذهبي لږکي يا ژبني لږکي موجود وي، د دې اقليتونو اړوند اشخاص نيش کيدای چې له دې حقونو محروم کړل  - ژباړه »په هغو هيوادونو کې چې نژادي    . 1
ر خپل دين متدين او له خپل دين رسه سم عمل وکړي يا  يش، چې په ټوليز ډول يا يا يې د ډلې کسان له خپل ځانګړي فرهنګ څخه برخه من يش او پ 

 خپله ژبه وکاروي«. 
 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/general comment No 23, 28/07/2010:  بند، ويبپاڼه   ۳8شمېره عمومي اظهار نظر،    ۳۳   . 2

3   . Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities . 
4  . European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms 

5 . European Charter for Regional or Minority Languages 

6 . Framework Convention for the Protection of National Minorities 

7 . American Convention on Human Rights 

8.  African [Banjul] Charter on Human and Peoples' Rights 

9. Convention of the Central European Initiative for the Protection of Minority Rights 
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نه   او ګرځندويان  لږکي، کارګران  غړي يې د همغې هېواد تابعي وي، چې دا چاره ډېرې ډلې، لکه مهاجر 
 رانغاړي. 

   مفهوم دویم مبحث( د تبعیض د مخنیوي د قاعدې  
مه ماده کې  26ايس حقونو د ميثاق په  د مدين او سي   – په بي امللل کنوانسيونونو کې د تبعيض تعريفونه هم  

د اقليتونو اړوند د تبعيض د تعريف وړاندې کولو په برخه کې دوه عمده ستونزې لري: اول دا    – له يو مورد پرته  
یوازې په پراخه تفسیري تګالره کیدای    دا چې   دویم   محدود شوي او تړون پورې  هامغې  یوازې په    چې دا تعريفونه 

دي ځانګړي شوي او یوازې په  ه  یعنې دا یوازې په لږکیو پورې ن   ، و په پرتله وکارول يش يش دا تعریفونه د لږکی 
 . پخپل وزر کې رانغاړي   لږکي پراخه توګه  

دولس دلیلونه وړاندې کوي: نژاد، ژبه، رنګ، جنسیت، سیايس عقیده، هره بله  دغه د تبعیض لپاره   ، ماده  پورته 
 . ذهب، زیږیدنه یا هر بل وضعیت عقیده، مل رسچینه، ټولنیزه رسچینه، مال، م 

عیض  ب آیا د لږکیو پر وړاندې هر ډول ت . لومړی،  ا والړیږي ر پوښتنې    مهمې د تبعیض د مخنیوي په باب    رسه لږکیو  
په اند هر کله چې تبعیض عیني موخې له خپل ځانه رسه ولري تبعیض ګڼل    د کمېټې   د برش حقونو   ناروا دی؟ 

آیا د ځینو تبعیضونو مخنیوی د  دويم،      1. تبعیض نه تر رسه کیږي   ادعا رسه د تبعیض په    نو ځکه یوازې   ، کیږي 
په بل عبارت، آيا ځينې تبعيضونه له نورو مهم ګڼل کيږي؟ د برش   ځینو نورو تبعیضونو په پرتله غوره والی لري؟ 

ده حساسيت ښکارندويي کوي  حقونو کمېټه غالباً هغه ژبه نه کاروي چې د تبعيض د يو دليل اړوند د فوق العا 
، عمر يا کمزورۍ په څېر عنارصو  ، جنسیت ملیت په نړیوالو ټولنو کې د    او هغه له نورو داليلو مهم کړي؛ خو 

  تفسريونه ډېر حساسيت جلبوي او نور داليل تقريباً هيڅ تفسري شوي نه دي. په ځانګړي ډول نژادي، جنسيتي 
ه پاملرنه جلب کړې ده. درېیم، په بي امللل اسنادو کې د تبعيض  داليلو د برش حقونو د کمېټې ډېر او مذهبي  

په مفهوم کې د تناقض يا تزاحم د راوالړېدو په صورت کې، کوم سند لومړيتوب لري؟ د يوې مرجع له خوا تصويب  
ې مرجع و اړوند بايد د هامغ کنوانسیونون  تصويب شويو  و تړلي د ګرو ملتونو پورې ل م اړوند، لکه  نو شويو کنوانسيونو 
يا د سيايس او  ، رویو او رایو ته په کتو که چیرې د دوو میثاقونو تر منځ تیرو کړنو  . مراجعه ويش  رايې او رويې ته 

  مفاد   مدين او سیايس میثاق د  د تبعیض مفهوم په ټکر کې يش نو دلته بیا  مدين ميثاق او نورو ميثاقونو تر منځ  
   2کړی دی. ه دوو جال قضیو کې بیان  پ وب  دغه لومړیت . د برش حقونو کمېټې  لومړیتوب لري 

د نژادي تبعيض د ټولو بڼو د له منځه   ځایونو کې غیر مستقیمه بڼه لري.  ی د لږکیو پر وړاندې تبعیضونه په ډیر 
کنوانسیون    له منځه وړلو ښځو پر وړاندې د نژادي تبعیض د ټولو بڼو د  او د    3وړلو د کنوانسيون څارونکې کمېټه 

 

1. Human Rights Committee, General Comment 18, U.N. Doc., HRI/GEN/1/REV, 1 at 26 (1996), Para. 13. Last visited on 

28/07/2010 on: http://www1.umn.edu/humanrts/gencom/hrcomms.htm 

2. HRC, Case of S.W.M.Brooks v. The Netherlands, Communication No. 172/1984, UN Doc. Supp. No. 40 (A/42/40) at 139 (1987), 

Para 12/1 & F.H. Zwaan-de Vries v. The Netherlands, Communication No. 182/1984, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/42/40) at 160 

(1987), Para 12.1. Last visited on 28/07/2010 on: http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm 

 ګڼه عمومي توصيه:   ۱8 . 3
U.N. DOC. HRI/ GEN/1 / REV. 6 at 203 (2003). Visited on: http://www1. umn.edu/ humanrts/gencom/hrcomms.htm 
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کمېټه، له لومړي رسه د دا ډول تبعيض د پېژندنې اړوند مثبت چلند درلود او هغه يې د منلو وړ ګڼلی،  څارونکې  
د برش حقونو  چې  په دې شط چې پر لږکيو غري قابل توجيه او نامتناسب اغېز و نه لري. دا په داسې حال کې 

دې  زیږدیز کلونو تر منځ    ۱۹۹7او    ۱۹۹۳د    کمېټه کلونه د غري مستقيم تبعيض د منلو په برخه کې بې ثباته وه. 
غیر    دې کمېټې   زیږدیز کال وروسته   200۳خو بالخره د    کمېټې په دې اړه ضد و نقيض رايې صادرې کړې. 

  2002له    1ې. ل د مخنیوي لپاره یې ځانګړې الرې چارې وټاک   ی مستقیم تبعیض په رسمیت وپیژندو او د هغو 
په واضح او ښکاره ډول غیر مستقیم    ې هم ټ ې میثاق کم د    فرهنګي حقونو و او  ټولنیز کال څخه، د اقتصادي،  

 2غېزو په رامنځته کېدو پورې وتاړه او احراز يې د تبعيض د ا   تبعیض ته په اشارې رسه بیان کړ 

 درېيم بحث( د اقليتونو پر وړاندې د تبعيض د مخنیوي د اصل د اجرا د څارنې ميکانيزم 
او يا د حقوقي اسنادو ليکل يا تصويبول پرته له دې چې د متعاهدينو رسغړونو  د حقوقي بنسټونو رامنځته کول 

ته د رسيدو ميکانيزم په نظر کې ونيول يش او مبهم ټکي تفسري يش، يو عبث کار ښکاري. د اقليتونو پر وړاندې  
الې جګړې  ه بي امللل حقوقو کې هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د لومړۍ نړيو پ د تبعيض د مخنيوي اصل  

مخکې، د لږکيو مالتړ او له تبعيض څخه يې ژغورل په موردي او خاصه بڼه تررسه کېدل او معمواًل دا چاره د دوه  
اقليتونو پورې   په مذهبي  تعارضاتو په غربګون کې وه. دا معاهدې عمدتاً  يا قومي  اړخيزو معاهدو د مذهبي 

لو آزادي په رسميت پيژندله. په ځينو خاصو مواردو  محدودې وې او هغوی ته يې د مذهبي مناسکو د تررسه کو 
کې هم د بيان د آزادۍ په برخه کې يې محدود حق رانغاړه يا په نورو مواردو کې هم لږکيو ته اجازه وه په خپل  
خصويص ژوند کې له محدوديت پرته خپله ژبه وکاروي. دا معاهدې عموماً خاص ميکانيزم د معاهدې د اجرا  

 3لپاره نه درلود. 
له لومړۍ نړيوالې جګړې او د ملتونو د ټولنې له تاسيس وروسته، د اقليتونو د مالتړ رژيم چې د دې ټولنې تر  
نظر الندې يې د پام وړ بدلونونه او پراختيا درلوده، پر عامو حقوق برشي قوانينو باندې په اسناد رسبېره، لکه د  

په حقوقي رژيم کې د تبعيض د مخنيوي او د حقونو د  ژوند حق، آزادي او مذهبي آزادي، د ملتونو د ټولنې  
تساوي په برخه کې د ډېر غني فهم شاهده وه. هغو اسنادو چې د دې رژيم يوه برخه يې تشکيوله د اقليت د ژبو  
او د ښوونيز سيستم او په قضايي محکمو کې يې د اجرا ضامنت درلود. د ملتونو ټولنې همدا راز د ټولنې د شورا  

رنې لپاره او بي امللل محکمې داميي ديوان لپاره ميکانيزمونه اټکل کړي ؤ. خو ياد مالتړيز رژیم، په  لخوا د څا 
عمل کې وړوکی جغرافيايي قلمرو رانغاړه. دا رژيم يواځې په شقي او مرکزي اروپا او هم په عراق او ترکيې کې  

 4وام و نه کړ. تر محدودو غړيو محدود شوی و. دې رژيم تر دوميې نړيوالې جګړې د 

 

1. Mr. Rupert Althammer et al v. Austria, Communication No. 998/2001 U.N. Doc. CCPR/C/78/D/998/2001 (2003), Para 10.2. last 

visited on 28/07/2010 on: http://www1. umn.edu/ humanrts/undocs/undocs.htm 

2. CESCR/C General Comment No. 16 (2005), E/C. 12/2005/4, Para. 13. Last visited on 28/07/2010 on: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf 

3   .Thornberry, Patrick, International law and the Rights of Minorities, Oxford University Press, 1995, p.14. 

 هامغه منبع عزيزي، ستار،     .4



 1399 پاییز، سومسال اول، شماره 

 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 267  

له دوميې نړيوالې جګړې وروسته،  هيوادونو بيا ځلې د ملتونو د ټولنې په څېر د مالتړيز رژيم د رامنځته کولو  
عالقه نه درلوده. د دې چارې علت پخوانی نه چندان بريالی رژيم او د قوميت او خپلوۍ تر نوم الندې مسايلو  

يوې ډلې« د مالتړ په نوم يې کوله. په بدل کې، د نړيوالو حقوق    څخه د نازيانو ناوړه ګټه اخستنه وه چې »له 
برشي اسنادو رامنځته کېدل چې نسل وژنه او نژادي تبعيض يې منعه کاوه، د سولې او ثبات د تضمي لپاره ښه  

 حلالره ګڼل کېده، چې د لږکيو په ګډون يې د ټول برشيت مالتړ کاوه. 
و يوه ځانګړنه، د معاهدو د څارنيزو الرو چارو پراختيا وه. د دولتونو د  د دوميې نړيوالې جګړې د وروسته اسناد 

رامنځته کېدو رسبېره، دې اسنادو کله کله و کوالی شول قضايي ته ورته ميکانيزم  ميکانيزم پر  رپوټ ورکونې د 
و وروسته د  هم رامنځته کړي. د اقليتونو له حقونو رسه د دې اسنادو له اړيکې رسه رسه، د کمونيزم له ړنګيد 

قومي او مذهبي تاوتريخوالو پيل او په يوګسالويا او پخواين شوروي او هم په رواندا کې کورنيو جګړو د اقيتونو د  
حداقل له    – مسايلو په هواري کې له جګړې وروسته چلندونو بې کفايتي ښکاره کړه. تر ټولو عمده پرمختګونه  

په   2په اسنادو او د مل لږکيو د عايل کمشرنۍ  1مکارۍ د سازمان يت او ه ن په اروپا او د اروپا دام  – نظري بعده 
اسنادو کې رامنځته شول. د اروپا اتحاديې هم په دې برخه کې مهم نقش لوبولی چې انعکاس يې د اقليتونو د  

  کال کې د اقليتونو اړوند د ملګرو ملتونو د کاري   ۱۹۹5کې ليدلی شو. په    3مالتړ لپاره د چوکاټ کنوانسيون 
رامنځته کېدل، چې د اقليتونو د اړوندو مسايلو تخصيص بنسټ دی، په دې الره کې بل مهم ګام ګڼل    4ډلې 

 کيږي. 
اسنادو رسه د اقليتونو د دوه ډوله حقونو مالتړ کوي: عام د برش حقونه او    خپلو   په   ه بېالبېل بي امللل بنسټون 

د مالتړو بنسټونو يواځنۍ ستونزه دا ده چې د دې بنسټونو  خاص د اقليتونو حقونه. تر ټولو لويه او شايد د لږکيو  
له خوا اټکل شوي یا توصيه شوي ميکانيزمونه يواځې د توصيې اړخ لري او اجرايي اهرم نه لري. البته دا چاره  
چې دغه ميکانيزمونه په اصل کې منځته راغل خپله دا معنا لري چې د اقليتونو د مالتړ بهري د تبعيض په مقابل  

 ې په جدي توګه بي امللل حقونو ته دننه شوی او په راتلونکي کې يې د اجرايي کيدو شاهدان کيدالی شوو. ک 
بل د اهميت وړ ټکی دا دی چې ډېری هيوادونه نامشابه دي او ځايي او غري ځايي )مهاجر( ډلې تقريباً په ټولو  

التړيزه وسيله غواړي؛ خو مالتړ بايد قومي،  هيوادونو کې شته. دا هره يوه ډله خاص هويت لري او خپله خاصه م 
مذهبي او نورو اړتياوو ته په پام رسه تررسه يش. مثاًل، د کوچيانو په اړه چې تل په حرکت کې دي، يا يوه والړه  
مالتړيزه وسيله نيش کوالی اغېزناکه وي. حقوق برشي اسناد هم د اقليتونو کايف مالتړ نه کوي؛ ځکه په ځانګړي  

نو ته نه دي ځانګړي شوي. له بل پلوه هغه اسناد چې اقليتونو پورې ځانګړي دي چندان قوي نه دي  ډول اقليتو 
سازماندهي شوي. د ملګرو ملتونو د ميکانيزم اړوند، نظارت رويه له دوو الرو اعامليږي: د غړو پر معاهدو والړ  

( د سيايس او مدين  ۱اړي، يعنې  نظام چې د دوی تر منځ پر منعقدو معاهدو باندې اووه ناظرې کمېټې رانغ 

 

1. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 
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4. UN Working Group on Minorities 
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 ( او فرهنګي حقونو د ميثاق  2(،  د برش حقونو کمېټه حقونو د ميثاق څارونکې کمېټه  ( د اقتصادي، ټولنيزو 
( ښځو رسه د  4( د نژادي تبعيض د ټولو بڼو د له منځه وړلو کنوانسيون څارونکې کمېټه،  ۳څارونکې کمېټه،  

( د ماشوم د حقونو د کنوانسيون څارونکې کمېټه،  5څارونکې کمېټه،  تبعيض د ټولو بڼو د مخنيوي کنوانسیون  
( د مهاجرو او د کاګرو مهاجرو او د هغوی د کورنيو د حقونو د ټولو حقونو د مالتړ کنوانسيون څارونکې کمېټه،  6
کمېټه.  ( د شکنجې او نورو بې رحامنه، غري انساين او سپکوونکو چلندونو او مجازاتو د کنوانسيون څارونکې  7

( د برش حقونو  ۱چې خپله له درې الرو پلی کيږي:  څخه  دوميه الره عبارت ده د ملګرو ملتونو پر منشور والړ نظام  
( د برش حقونو د دودونې او مالتړ فرعي کميسيون: د اقليتونو اړوند د ملګرو  2کميسيون يا د برش حقونو شورا، 

 . ( د برش حقونو عايل کمشرني ۳ملتونو کاري ډله او  
د  په دې بنسټونو کې يواځنی بنسټ چې په مستقيم او تخصيص توګه د اقليتونو د حقونو مسلې او د تبعيض 

کال کې د ملګرو ملتونو د اقتصادي،    ۱۹۹5چې په   ، بحث کوي د ملګو ملتونو د لږکيو کاري ډله ده   ي مخنيو 
د برش حقونو د لوړاوي او مالتړ د  پريکړه ليک له الرې رامنځته شوه. دا کاري ډله    ۳۱/ ۱۹۹5ټولنيزې شورا د  

فرعي کميسيون فرعي ارګان دی چې له دې وړاندې يې نوم د لږکيو د مالتړ او له تبعيضه د مخنيوي فرعي  
 کميسيون و.  

د دې بنسټونو له منځه يواځې دوه بنسټه د محاکمې اصول لري: د برش حقونو کمېټه او د نژادي تبعيض د ټولو  
وړلو کمېټه. د دې دوو کمېټو تر منځ د کار تفاوت يواځې د فردي شکايتونو اړند دی. د فردي  بڼو د له منځه  

شکايتونو د ترالسه کولو د برش حقونو د کمېټې د صالحيت مبنا د لومړي الحاقي پروتوکول تصويب دی، خو د  
مادې پر بنسټ د    مې ۱4نژادي تبعيض د ټولو بڼو د له منځه وړلو کمېټې د صالحيت مبنا د کنوانسيون د  

 کمېټې د صالحيت پر منلو د والړې اعالميې صدور دی او دا وروستی کنوانسيون الحاقي پروتوکول نه لري. 
مه  ۹0ځينې ځانګړو جزايي محکمو هم ځانګړي ميکانيزمونه اټکل کړي ؤ. د هغو جنايتونو په تعقيب چې په  

اصل قربانيان يې د اقليت ډلې وې، د ملګرو ملتونو  لسيزه کې په پخوانۍ يوګوسالوي او رواندا کې پيښ شول او  
سازمان د امنيت شورا د تررسه شويو جنايتونو د څېړنې لپاره ځانګړې جزايي محکمې جوړې کړې. د پخوانۍ  

پريکړه ليک له مخې او د    808مه د  22فربوري پر    ۱۹۹۳ځانګړې جزايي محکمه د امنيت شورا د    1يوګوسالويا 
پريکړه ليک له مخې رامنځته   ۹55مه د امنيت شورا د 8د نوامرب  ۱۹۹4د  2جزايي محکمې رواندا بي امللل 

شوه. وروستۍ محکمه لومړۍ محکمه وه چې د نسل وژنې د جنايت او د محکوم عليه کسانو د مجازات اړوند يې  
   3قضايي رايه صادره کړه. 

 

1. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) 

2. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 

3. Catherine, Cisse, The End of a Culture of Impunity in Rwanda? Prosecution of Genocide and War Crimes before Rwandan 

Courts and the International Criminal Tribunal for Rwanda, Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 1, 1998, p. 170. 
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د مالتړ لپاره کوم خاص سيمه ييز ميکانيزم نه دی  د آسيا په لويه وچه او اوقيانوسيه کې د لږکيو او ځايي خلکو 
رامنځته شوی. په امريکا او افريقا کې هم دا ميکانيزمونه چندان د پام وړ نه دي؛ خو په اروپا کې نسبتاً پرمختلل  

 ميکانيزمونه په دې اړه تاسيس شوي دي. 
په اروپا کې تر ټولو مهم سيمه ييز    د اروپا په حوزه کې د اقليتونو د مالتړ لپاره څو سندونه تصويب شوي دي. 

اسناد چې د اقليتونو په اړه دي، د اروپا د شورا له خوا دوه تصويب شوي سندونه دي: د مل لږکيو د مالتړ لپاره  
. رسه له دې چې دې اسنادو ځانګړی  2او د سيمه ييزو يا اقليت ژبو لپاره اروپايي منشور  1د چوکاټ کنوانسيون 

ميکانيزم اټکل کړی، دا چې د هغوی څارنيز نظام يواځې سيايس دی، کمزوری ښکاري. په دواړو مواردو  څارنيز  
کې، وروستی مسئوليت د اروپا د وزيرانو شورا کمېټې ته متوجه دی چې لوړه نهادي سيايس بېلګه ده. د مرکزي  

دستورالعمل  نظ   3اروپا  دې  له  کيږي،  شمېرل  سند  فرعي  اړوند  اقليتونو  د  چوکاټ  هم  شوي  ليکل  چې  ره 
کنوانسيون ته ورته او بشپړ سيايس سند دی. د دې دستورالعمل هيڅ ځانګړی څارنيز ميکانيزم نه دی اټکل 
شوی چې د الزام قدرت ولري. د اروپا د امنيت او همکارۍ کميسيون هم په دې اړوند کوم الزام راوړونکی سند  

هم د غړو هيوادونو لپاره کوم الزام نه رامنځته کوي.    4 فعاليت نه دی صادر کړی. د مل اقليتونو د عايل کميشرن 
د اروپا د اتحاديې د اروپايي کميسيون رويه هم چې د غړو دولتونو د انطباق لپاره د کوپنهاګ سند د مفادو رعايت  

 څاري، همدا وضعيت لري. 
اقليتونو رسه د تبعيض د مخنيوي اصل  په وروستيو دوو لسيزو کې په نړۍ کې ټولو بدلونونو ته په پام رسه، که له  

 په ايجايب بڼه تفسري يش، د اقليتونو او اکرثيت لپاره به يې په ټولنو کې پايلې څه وي؟  
 دوميه برخه( د مثبت تبعيض پر لور حرکت 

وړاندې د نه تعصب د اصل مثبت تعبیرونه    ر بدلونونه ښیي چې د اقلیتونو پ   ي کې وروست   و په نړیوال قانون/حقوق 
داسې    ه ځان رسه ولري. پ له  په زیاتېدو دي. او دا کار ممکن د حقوقو په برخه کې ډېر زیات او نوي چلېنجونه  مخ  

تعبیرونو وړاندوینه کېږي د لږکیو ډلو پورې اړوند خلکو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره زښته    و حال کې چې د مثبت 
 هغه به ځانته ځینې ستونزې ولري.      ې ډېر فرصتونه شته، چ 

 مړی بحث: مثبت تبعیض او د هغه اړوند مفاهیم لو  
لپاره یوه نوې تګالره حسابېږي، یو له هغو بحثونو    له منځه وړلو مثبت تبعیض چې د تبعیض د لږکیو په وړاندې د  

دې    څخه هم ده چې په دې وروستیو کې په نړیوالو حقوقو کې ډېره مهمه موضوع بلل شوې ده. او دا اهمیت د 
 اخل چې حکومتونه به د پام وړ مايل لګښتونه، داخل ګواښونه او سیايس ژمنې ولري.   رسچینه    څخه حقیقت  

 

1. Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM) 

2. European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML) 

3. Central European Directive 

4 . High Commissioner on National Minorities 
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بحث کې پرې وغږېدو، آيا دولتونه به دې    ي په هر صورت، په چلند کې د بدلون په پام کې نیولورسه، چې په لومړ 
 ته اماده يش چې لږکیو ته ځینې امتیازات ورکړي؟  

ییزو سندونو د لید موضوع هم خورا مهمه ده، ځکه چې که دا حقوق  و سیمه دې موضوع رسبېره، د نړیوالو ا  د  
په نړیوالو سندونو کې وپېژندل يش نو ورو ورو به دا ډول قضیې د هیوادونو په داخل چارو کې هم ترسرتګو يش.  

لنډمهاله وي، چې د هغه نه   1. که دا مثبت اقدامات دی   د هیوادونو غربګون  ته او بله موضوع دا ډول موضوعاتو 
مثبت تبعیض تعبیر کېږي، دا مته کېدی شی چې دا اقدامات به د لږو خلکو حساسیتونه راوپاروي، خو که  په 

 خلکو حساسیت راوپاري.    ی دا حالت تداوم پیدا کړي امکان لري چې د ډیر 
اړخ چې د لږکیو رسه بېالبېل    قانون بل د  دا خربه هم مهمه ده چې په پام کې ونیول شی چې ایا د تبعیض خالف  

مثبت دي، مختلف چلندونه مترین کړئ، اړین فرصتونه ترالسه کړئ،  نه يواځې منفي بلکې  ډول چلند کول  
 نه؟    که   ، اقلیت ډلو ته فرصت ورکړئ چې خپل معیشت او کلتورونه اکرثیت ته نژدې کړي یا سمون ورکړي 

څرګندتیاوې ولري. آیا   ې ډول ترشیح يش او خورا بېالبېل ته راوړل، کولی يش په جال په عمل کې فرصتونه الس 
نا لري؟ لکه په اردو او قانون پل کونکو ځواکونو کې، دولتي دفرتونه، او  ع فرصتونو م د دا فرصتونه د کارموندنې 

 ل يش؟(   ت توګه کار واخیس   ه داسې نور.... آیا دا فرصتونه محدودیت لری؟ )چې له هغه نه د سهمیې پ 
کړو کې د برخې اخیستنې په اړه د واکمن اکرثیت او لږکیو ترمنځ کومه لویه النجه چې پیدا کېږي،  په لویو پرې 

.  دولتونه تل په دې هڅه کې وي چې د عمومي  ي دې برخه کې د   ه دې اکرثیتو حساسیتونه پ   یو المل یې د 
ول محدودیتونه کوم  دې لومړين ر   چارو اداره د واکمن اکرثیت په الس کې وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د 

 دي؟  
  ۍ ډیموکراس   ې د موډرن   ، چې پرېکړو څخه اغیزمن دي   هیواد د نفوس د یوې برخې په توګه، د عمومي   اقلیتونه د 

توګه، هغه   ې ته باید په سیاست او سیاست جوړونه کې برخه ورکړل يش. په ځانګړ  ی مفهومونو رسه سم، دو له 
 جوړونه کې د پام وړ اغیزې ولري.    برخليک او    و ق دې المل کېږي چې د لږکیو په حقو   چې د   پالیس 

  ، ځکه پارملان، شوراګانې او ې رول موضوع په ټاکنو کې راپورته شو   ي د لږکیو تر ټولو مهم، د برخه اخیستونک 
چې دولتونه خپل تابعیت    ه ځایونه، د لویو پرېکړو لپاره د برخه اخیستنې تر ټولو ښه بېلګه ده. څرنګ   همدارنګه نور 

اغیزه هم لري؟ یا یوازې حکومتي    ه ږکیو ته په عمومي چارو کې برخه ورکوي، آیا دا برخه اخیستنه مثبت لرونکي ل 
  ې اساس تطبیق کېږي؟ دا ټول   ر کولو د قانون پ اصولو په بنا، یا د تبعیض د نه   قوانین د برش حقونو د بین امللل 

 هغه پوښتنې دي چې د مثبت تبعیض په اړه مطرح کېږي.  

په وضعیت کې سرته اغېزه لري، خو فرهنګي رول، د هغې د    ی رسه له دې چې د لږکیو برخه اخیستنه د دو 
فردي  ځانګړتیاوو رسه او د هغې ژورې رېښې، د لږکیو په یووايل کې ډیرې اغیزمنې دي. سیايس او اقتصادي  

ې، سیايس او اقتصادي تبعیضونه  تبعیض د تبلیغات اړخ له امله ډېر ژر تر سرتګو کېږي. د نن ورځې په نړۍ ک 

 

1.  Affirmative action 
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په ډیرو موضوعاتو کې کوالی شو د نړیوالو سازمانونو تر غوږ پورې ورسوو. کوم چې فرهنګي تبعیضونه پټ دي او  
 لږکیو ته ګواښ جوړېږي.    ی د وخت په تیریدو رسه، لومړ 

 الت کې صورت نیس.  په غیرمستقیم ح   په حقیقت کې، د تبعیضونو لویه برخه د فرهنګ په ډګر کې ورو ورو او 
چې    ، دي   ې رامخته کړ ې ننګونې  وړاندې د تبعیض په خالف ډير   ر د لږکیو پ   يو رسن   ۍ ټکنالوج   ې اینټرنټ او د نو   

 دا موضوع زیاتره په اروپا کې مخته الړه.  

په    . د برش حقونو کمېټه ې سندلیکونکو توجه ځانته اړول   و په مختلفو بڼو د نړیوال   و مثبت تبعیض او جرباين اقدامات 
اصل، د مدين او سیايس حقونو په تړون، د نقض کولو المل نه    د مخنيوي چې هر تبعیض د تبعیض    ه دې باور د 

اويس،    ي و هم عین   ي، که چیرته د تبعیض داسې یوه موضوع وي چې هم منطق ه کېږي. کمېټه په دې باور د 
ویو تبعیضاتو کې نه شامېلېږي،  د مدين او سیايس حقونو د میثاق الندې مرشوع وي، دا تبعیض په منعه ش چې  

 1. ده   مراعات کولو تر ټولو ښه بېلګه د  او دا د لږکيو د حقونو  
په اقتصادي، فرهنګي او  ټولنيزو    وړاندې   ر د قانون پ   حقونو نړيوال مېثاق کمېټه او فرهنګي    و د اقتصادي، ټولنيز د  

 2تل يو کايف او بسنده تضمین نه ګڼي.   مساوات   کې د لږکيو د برشي حقونو   په يو هيواد او    مساوات   چارو کې 

ګانو رسه مطرح کیږي. کوم  د لږکیو د اغېزمن ګډون کلمه هم په مختلفو اصطالح  په ځینو نړیوالو سندونو کې 
دی، او ډېر په سیمبوليک شکل باندې والړ دی،   مخنيوی نا وي چې دا یوازې د تبعیض ع چې معموال په دې م 

کې راغلې    ( ۱۹۹2چې بېلګې یې د لږکیو  په اړه د ملګرو ملتونو اعالمیې )   ، دوي پورتني اظهارات تایی او دا خربې  
خلکو چې په فرهنګي،    و مه ماده کې د هغ ۱5د مل لږکیو د ساتنې لپاره د کنوانسيون چوکاټ هم په      دي. 

يیزو یا  د اروپا منشور د سیمه  کوي. لږکیو پورې تړاو لري مالتړ   او اقتصادي ژوند او عامه چارو کې په مل  ټولنیز 
چې د مساواتو د ودې په موخه باید د سیمه   ی لږکیو ژبو لپاره د مثبت تبعیض یادونه نه کوي، خو په دې باور د 

 منځ واقع کیږي.    کارونکو او د پاتې خلکو تر و دا د دې ژب   او    ويش ییزو یا لږکیو ژبو په ګټه ځانګړي اقدامات  

 مه ماده( 7)   تبعيض څخه کار واخيستل يش.   له ې  د وړان   ر ژبو پ   و ونک يد کار و  د زيات  ه چې نا نه د ع دې په م   دا د 

کې یوازې رسمي    وړاندې د لږکیو او مساواتو د ساتنې په بڼه   ر چې د قانون پ   ي نا د ع پورتنۍ څرګندونې په دې م 
مسؤلیتونو    و د دولت د مثبت   په تړاو   د مخنيوي په ورته وخت کې دا څرګندونې د تبعیض    چلند کايف نه دی. 

 شتون ته اشاره کوي، يانې هغه مفهوم چې د "مثبت تبعیض" په توګه پیژندل شوی دی. 

اقدامات بايد   اويس. او دا   ۍ جربي اقداماتو په برخه کې، مرشوع موخې یې بايد د عمل مساواتو په لور ګړند د  
ثبت کولو المل نيش. ياد اقدامات بايد د فرصتونو د    د يوې لنډې مودې لپاره وي، تر څو د بېالبېلو معيارونو د 

برابرولو په موخه دوام ومومي، او د پايلې په السته راوړلو کې بايد دا پروسه ودرول يش. نو جرباين اقدامات د يو  

 

1. Human Rights Committee, General Comment 18, U.N. Doc. HRI/ GEN/ 1/Rev. 1/ at 26 (1994),  

para. 13. Last visited on 28/07/2010 on: http;//www1.umn.edu/humanrts/gencom/hrcomms.htm  

2. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, France, U.N. Doc. E/C.12/1/Add. 72(2001),  

Para 15. Last visited on 28/07/2010 on: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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  ې چې؛ "د فعاليتونو د همغږۍ ټولګه چې موخه یې د تعریف کولو لپاره وي، په ځانګړ   ي له مخې داسې د     1تعريف 
ترڅو مؤثره    دي،   ګه د په نښه شويو ډلې د غړو وضعیت د دوی د ټولنیز ژوند یو یا ډیرو اړخونو کې اصالح کول تو 

 مساوات ترالسه کړي. 

لکه څنګه چې لیدل کېږي، په ډیری نړیوالو اسنادو کې، که څه هم هیڅ منظم میکانیزم شتون نلري، خو د  
 .  ی اقداماتو شتون پیژندل شوی د   و مثبت 

نا دا ده چې داسې اقدامات تررسه يش، چې لږکيو  ته ورته فرصتونه چمتو کوي، نه  ع عیض ماهيتی م د مثبت تب 
 یوازې په رسمي او نظري لحاظ، بلکې په عمل کې هم تررسه کېږي.  

په دې اړه، د نړیوال قانون د بنسټونو په منځ کې، د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ د تړونونو پراساس څلور کمیټو  
 چې په الندې برخه کې به پرې بحث ويش.    دي   ونه رامنځته کړي داسې نظر 

اخیستونکو/جرباين اقداماتو په اړه څرګند  که څه هم د مدين او سیايس حقونو د تړون په منت کې ، د خساره 
د برشي حقونو کمیټه په څرګند ډول د دې ډول اقداماتو مرشوعیت په رسمیت پیژين او حتی د  خو ، څه نشته 

 تصویب د حکومتونو مکلفیت ګڼي.    اقداماتو ورته    د   ایطو الندې ځانګړو ش 

حقونو کمیټه  دا مني چې د مدين او سیايس حقونو کنوانسیون جرباين اقدامات د ځانګړو شایطو الندې    دبرش 
 2واخل.   چې په دې برخه کې لومړي ګامونه   او دا د حکومتونو وجيبه ګڼي   ، ایالتونو لپاره د منلو وړ دي د  

او البته یوازې د    پر لور مخکې نه بيايي )مثبت تبعیض(  د    مخنيوي موضوع رش حقونو کمیټه د تبعیض د  د ب   
 جرباين اقداماتو پیژندنه کوالی يش د مثبت تبعیض په لور یو حرکت وګڼو.  

وړاندې د    ر د لږکيو پ   منځه وړلو کمیټه په اصل کې حکومتونه هڅوي چې د توکمیز تبعیض د ټولو ډولونو له 
 اساس مختلف چلندونه غوره کړي.   ر اين اقداماتو پ جرب 

منځه وړلو د کنوانسيون منت د جرباين اقداماتو په پیژندلو رسه پیلېږي.  د توکميز تبعیض د ټولو ډولونو د له   
 مه بند( 4)لومړۍ ماده،  

 منځه وړي. د يادونې وړ ده چې د کمیټې ډیری عمومي وړاندیزونه د تبعیض ټول ډولونه له 
وګړي، جوګيان، او هغه   ځايي توګه  ې ډولونو باندې تاکید کوي، په ځانګړ  و تبعیض د لږکيو ځینې خاص  توکميز 

وي. دا ټولې سپارښتنې، په مختلفو کچو پورې د   ې د نژاد څخه اخیستل شو  ی پېژندنه د دو  ی خلک چې د دو 
د مثبت تبعیض د ځانګړو اقداماتو د پل    ارتقا په اړه د حکومتونو   د مالتړ او د لږکیو ډلو د خود ارادیت د حق  

 کولو په شمول ټینګار کوي. 

 

1. Final Report submitted by Mr. Marc Bossuyt, Special Rapporteur, E/CN.Sub.2/2002/21, Para 6. Last  

Visited on 28/07/2010 on: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf  

2. Human Rights Committee, General Comment 18, Non-Discrimination, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.  

1 at 26 (1994), Para. 10. Last visited on 28/07/2010 on: http://www1 .umn.edu/ humanrts/  

Gencomm/hrcomms.htm  

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf
http://www1/
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چې    ي منځه وړلو کمیټه په څرګند ډول په حکومتونو غږ کوي ترڅو ډاډ راکړ د توکميز تبعیض د ټولو ډولونو د له   
  له او کارونې    ې ساتن د  کلتوري فعالیتونو د تررسه کولو، د کلتور ژوندي ساتلو، او همدارنګه د ژبې  و  دا ډلې د خپل 
 اخېستالی يش.   ګټه حقونو څخه  

دا ډلې باید د سیايس ګډون لپاره مناسبې درجې ولري )د بېلګې په توګه د پولیسو په ځواک او اجرایوي واحدونو  
. دا قضیې د  ی حق د   ی ار اخيستل د دو ک ولري( او همدارنګه په تعلیم کې د مورنۍ ژبې څخه    ي کې استاز 

 مه ګڼه(. 2۳عمومي سپارښتنې په    د دي )لکه    ې یل شو کمیټې په ډیری بيانيو کې و 

.  ه د   ې توجه کړ م او کلتوري حقونو پروسه په واضح ډول برابروايل ته    و د نظارت کمېټې بهیر، د اقتصادي، ټولنیز 
ته کولو لپاره  کمیټه باور لري چې د تبعیض نشتون د اسانتیا لپاره د حکومت مسؤلیتونه د ورته فرصتونو رامنځ 

کړو او اقداماتو ته اړتیا لري. کمېټه دې ته هم اړتیا لري چې د ټولو اقلیت ډلو پروړاندې د تبعیض نظري  مهمو پری 
 . وکړي او عمل منونو رسه د مبارزې اړوند ټینګار  

همدارنګه، د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو کمیټه هم ځينې فعاليتونو ته اړتيا لري چې د برازيل رسه د  
جرباين اقداماتو    1. په دې وړاندیز کې، په روښانه ډول د ی د   ی ټينګار کړ يې  ته کولو لپاره  د رامنځ   مساوي فرصتونو 

 اړتیا باندې ټینګار کوي.  

، بلکې په  د تبعيض   چې دا کمیټه نه یوازې   ي نظارت پروسه ښی د  د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو کمیټې  
تاييدوي.   رسه موافقت ولري،  و چې دوی د غیر تبعیيض اصول  هغو شایطو کې د جرباين اقداماتو تصویب کول 

 توګه، هغه الزم بويل.    ې په ځانګړ 

چې د هغو خلکو چې د ټولنې له    تيا ولري د بېلګې په توګه، ځانګړي موقتي اقدامات ممکن ځینې وختونه اړ 
منت ته راوستل، چې د   دې ګروپ خلک له حاشیې څخه  شوي دي، په اصطالح د   ې منځ څخه حاشیې ته پات 

 نورو په څیر له مساوي برخې څخه برخمنه يش.  

د لږکیو   د ماشوم د حقونو د کمیټې کړنالره هم دولتونه مکلفوي چې د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي. 
  ان عمل ک اسايس حقونو څخه برخمن يش. د دې تړون ار   و خپل   له   ی ډلو پورې اړوند وګړي ټینګار کوي ترڅو دو 

چې د تعلیم   کمیټه په حکومتونو غږ کوي    2لور تاییدوي.  ر د برابرۍ پ  ه ملګرو ملتونو د تړونونو ارګانون  کول هم د 
 کې د افرادو لخوا توکميز تبعیض منع کړي.   و او کارموندنې په برخ 

ملتونو چلند، دا مهال    و نو نظریاتو کې لیدل کېږي. د ملګر لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د څلورو تړونونو سازمانو 
ساتنې او د دولتونو مکلفیت ته ژمن دی چې دا   ې د خورا مهم نړیوال حقوقي سازمان په توګه، د لږکيو د بشپړ 

 مسله د هېوادونو په داخل قانون کې په پام کې ونیس. 

 

1. U.N. Doc. E/C. 12/1/Add.87 (2003), Para. 44. Last visited on 28/07/2010 on: 

http://www1.Umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm  

  //:U.N.Doc. CRC/C/15/Add.221 (2003), Para. 79. Last visited on 28/07/2010 on: httpدر مورد بنگالدش در:    ی مالحظه نهاي   7۹بند   . 2
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 وړاندې سرتاتیژیانې او خنډونه    ر دویمه مسله: د مثبت تعصب پ 

يش. يا په بل عبارت،   ی ي دا ده چې څنګه په هیوادونو کې مثبت تبعیض پل هغه پوښتنه چې اوس راپورته کیږ 
د جرباين اقداماتو پورې اړوند کوم    ښه په ټولنه کې مثبت تبعیض لپاره که چیرې حکومتونه اړ وي یا په خپله خو 

ې  مهال په ساحاتو ک د لږکیو د ساتنې دغه بهیر چې اوس   وغواړي، کول  موضوعات او د کومې تګالرې پل  
 کیږي؟    ی پل   ه ته کیږي، د کوم رسلیک الندې او له کومې برخې او څرنګ رامنځ 

  ی د ملګروملتونو د حقونو د ماهرينو د نظرونو څخه ښکاري چې په ټولنو کې د مثبت تبعیض ماهيت، تر ټولو لو 
 خنډونه په سیايس او فرهنګي ډګر کې راپورته کېږي. 

ټاکلو د حق    برخليک د  يې  خوځښت    ی عاليت لري، خپل لومړ پوهان، څوک چې په دې برخه کې ف ډیری حقوق   
، او د اصل مفهوم تر رسليک الندې چې د خنډونو د څیړلو په طرحه کولو، او د  ی اخیستلو په ډګر کې پیل کړ 

رې چارې کې وي. او هغه ته د برش حقونو، د لږکيو  وړاندې د اصل مثبت تبعیض د تطبیق کولو په ال  ر لږکيو پ 
 بومي وګړيو حقونو، مدين حقونو، او ښاروندي حقونو د بېالبېلو لرليدونو څخه څاريل دي.    و، د حقون   و ځانګړ 

 په دوه بېالبېلو برخو کې وړاندیز کیدی يش:   برخليک ټاکلو حق ، د  په دې برخه کې 

 ، چې لږکي د يو جال او خپلواکې نړیوالې ادارې په توګه تعریف کوي.  )الف( د خود ارادیت حق 
)ب( د خود ارادیت حق، کوم چې اقلیتونه د سیايس یا کلتوري واحد په توګه د هېواد په مشخص چوکاټ کې    

 مطرح کوي. 

ټولو مهم یې عبارت دي له: پارملاين    ټاکلو حق څیړي، چې تر   برخليک دا طریقه د ټولنې په سیايس پیښو کې د  
م اړخ په سرتو  ي شوراګانې. دې دلیل دو   ې وونک ک  ه نې، ځایي شوراګانې او نورې پریکړ ټاکنې، د ولسمرشۍ ټاک 

 خپله د ټولنې د غړو په توګه لږکي اغېزمنوي. پریکړو کې د لږکیو برخه اخیستنه ده چې په طبیعي ډول په 

م پراګراف کې، یو له اهدافو څخه په  ي ماده ، د مدين او سیايس حقونو د تړون دو   ۱د ملګرو ملتونو د منشور  
 : الندې ډول ترشیح شوی دی 

پر اساس د ملتونو ترمنځ دوستانه اړیکې    ي درناو د  "د حقونو د مساواتو اصل او د ملتونو حاکمیت اصل ته    
ټاکلو   برخليک مه ماده د  55 1ته کړئ او د نړۍ د سولې د ټینګښت لپاره نور ګامونه واخلئ."  د منشور رامنځ 

  ې اعالمي   ې نه وړاندې کوي. د برش حقونو نړیوال   تعریف   2ټاکلو حق او د وګړو   برخليک حق هم کاروي، خو منشور د  
 . ی هم د دې مفهوم تعریف نه دی وړاندې کړ 

ییز حق دی  ، او دا يو فردي یا ډله ی حقونو یو له اسايس اصولو څخه د   قينا چې د برخليک ټاکلو حق د برش ي 
کلتوري پراختیا ځانته    او   ه ټولنیز   خپلواکي رسه سیايس وضعیت وټاکي او په آزاده توګه اقتصادي،   ې چې په بشپړ 

 انتخاب کړي.  

 

یکو لپاره اړین  د ثبات او هوساینې شایطو رامینځته کولو هدف رسه چې د مساواتو اصولو ته درناوی پر اساس د هیوادونو ترمنځ د سوله ایز او دوستانه اړ  . 1
 .. دي د خلکو حقونه او برخلیک د . 

 فاريس ته په موجوده ژباړو کې، د ټولنو رسه سم د وګړي لغت کارول شوي.  . 2
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نه د حکومتونو حق. محکمه او دا حق د    ، د عدالت نړیواله محکمه د برخليک ټاکلو حق د خلکو حق پیژين 
د نورو توکمیزو   استعامر له تسلط څخه، لږترلږه په هغه وخت کې چې د بېالبېلو رنګونو خلک په خپل ټاټويب کې 

کې د لويديځ افریقا په اړه د    ۱۹75کې د نامیبیا او په    ۱۹7۱ګڼي.  دا په  ډلو تر ولکې الندې وي، خپلواک  
 محکمې په نظر کې ویل شوي. 

پوهان دغه حق د نړیوال قانون له دستوري مقرراتو څخه ګڼي. د برخليک ټاکلو حق د نړیوال  حقوق   نامتو ځینې  
وقو لپاره د امریکې کمیسیون دواړه د  قانون یو له مقرراتو څخه دی. د عدالت نړیوالې محکمې او د برش د حق 

  مړيو کې د غزې شخړې په اړه د برش کال په لو   200۹قواعدو په توګه د برخليک ټاکلو حق په ګوته کړ. د    و نړیوال 
پېښو    و حقونو د شورا یو راپور چې د ګالستون په نوم پیژندل شوی ليکي چې؛ "د ]غزې[ په سیمه کې د وروستي 

پرمهال د برخليک ټاکلو حق لري او دا ځانګړی اهمیت لري. د برخليک ټاکلو حق په طبیعي  او نظامي شخړو 
 . لري   يت ډول یو نړیوال قانون دی چې له مخې یې ټول هېوادونه په هغه باندې د عمل کولو مکلف 

 د خلکو د تعریف پرته هغه عنارص شمیريل، کوم چې:   و پوهان حقوق ځینې  

 قابل احساسات اړیکې )لکه د ډلې غړو یو بل رسه وفاداري(؛ د  غړو ترمنځ مت   الف( د ډلې 
 ب( د دې ډلې د غړو تر منځ د متقابلو وظایفو شتون.   

په اتفاقي توګه یو جال حکومت غواړي. د مثال   ی ته په دې نيت ګوري چې دو  و ځینې خلک یوازې د خلکو ډل 
، که څه هم ځینې له  ی "خلکو" ته راجع شو په توګه، د پخوانۍ یوګوسالويا فدراسیون پخوانیو واحدونو نفوس  

پوهانو لپاره د منلو وړ وي د  اسې مناسبه تعريف چې د ټولو حقوق دې واحدونو خورا توپري درلود. خو تر اوسه د 
څخه    1تعريف    Coboپوهان عيني او يا د جزيي خالصې په توګه د  حقوق   ی . ډېر ی نه د   ی خلکو لخوا وړاندې شو 

 کار اخل.  

هغه   نو د منشور پراساس، د برخليک ټاکلو حق په پیل کې د استعامرشنډولو لپاره شامل شو، او د ملګرو ملتو 
چې له استعامر څخه د خالصون غوښتونکي ول. د عمومي مجلس    ؤ هغه خلک    ؤ خلک چې دوی یې په لټه کې  

ي حقونو تړون، په  لیک، او د مدين او سیايس حقونو تړون وروسته، د اقتصادي، ټولنیزو او کلتور پریکړه  ۱5۱4
څخه ډیر   ۱5۱5ليک تر ، که څه هم دا پریکړه کړی حق په اهمیت ټینګار د ماده کې د برخليک ټاکلو  ۱خپله 

 عمومي دی. 
د ميثاقونو څخه پوهېږو چې دواړه ميثاقونه د برخليک ټاکلو حق د نورو برشي حقونو د اساس او بنسټ په توګه    

 پيژين.  

د استعامري خلکو د حق په توګه معريف شو. د نورو ډلو لپاره  دا ډول حق په    د برخليک ټاکلو حق په اصل کې 
. په نړیوال قانون کې د شته سندونو منفي تفسیر رسه، دا امکان نلري چې  ی وړاندې شو   ی ښکاره ډول نه د 

وګړي  ماده کې ټول وګړي ياد شوي دي، په دې کې ټول  ۱. د تړون په  ورکړل يش لږکيو ته د برخليک ټاکلو حق  
 

1 . Martines, Cobo, Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations, E/ CN.4/ Sub.2/ 1986/7 Add. 1-4. Last 

visited on 28/07/2010 on: http://www.un.org/ esa/ socder/ unpfii/En/spdaip.html  

http://www.un.org/
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نو په دې باندې تکیه کیدی يش چې د استعامري    ، شامل دي او د خلکو برخې ته یې تخصیص نه دی ورکړی 
 څنګ اقلیتونه هم په نظر کې ونيول يش.    خلکو تر 

کوي، دا حق په اصل کې تر  ره نه ا که څه هم نړیوال اسناد په څرګند ډول د لږکيو د برخليک ټاکلو حق ته اش 
خلکو د ساتنې لپاره دی چې د يو بهرين قدرت تر کنټرول الندې دي؛ د پراخه او مثبت تفسیر  تبعیض الندې 
په ویانا    ۱۹۹۳  1په پام کې ونيول يش. دا نظر د   په توګه   ې الر   ې يو د  د لږکيو رسه د مرستې    و رسه، کوالی ش 

 . ی اعالمیه کې هم شامل د 

تصویب،   ې و د عمومي مجلس لخوا تصویب شوه. د کې د بومي وګړو د حقونو اعالمیه د ملګرو ملتون  2007په 
مې مادې  ۳دې اعالمیې د    د   . ل په څرګنده توګه د دې بومي خلکو د برخليک ټاکلو حق درلودل اعالن کړ 

 مطابق:  
کولی يش په آزاده توګه خپل سیايس،   ی د برخليک ټاکلو حق لري. د دې حقونو په اساس، دو  2"بومي وګړي   

 کړي او دې حقونو ته پرمختګ ورکړي." څرګند  او اقتصادي دریځ    ي فرهنګ 

لويې پریکړې هغه دي چې د    ې د برخليک ټاکلو حق له عايل/لويو پریکړو رسه نږدې تړاو لري. پرېکړه کوونک 
، د مل رسود بدلول،  ې دوی د اندازې له امله څرګنديږي او د ټولې ټولنې لخوا بحث پرې کېږي، لکه مل ټاکن 

چې اکرثا دا مسايل په سیاست او    ، مل اقتصادي تګالرې، او داسې نور ونو مخنیوی،  د ځینې ګوندونو د فعالیت 
 اقتصاد پورې اړه لري او ممکن په ټولنه اغیزه ولري.  

تبعیض ممکن دومره    ډول دوامداره ده. په دې قضیو کې   پوهنه په طبیعي له بلې خوا، فرهنګي چارې او ژب   
 ینې ځانګړو کړيو پېژندنه له منځه يويس. څرګند نه وي او په اوږده موده کې به د ځ 

چې د تعریفونو رسه    نشته اساسا، په لویو پریکړو کې د لږکیو ګډون د دیموکراسۍ یوه اړتیا ده. هیڅ نړیوال اصل  
  و اساس هغه خپل قانون ته داخله کړي او يا د نړيوال   ر د تعريف پ   ۍ سم دولتونه مکلف کړي چې د ډیموکراس 

 ه ځان برابر کړي. قوانینو رس   و ډميوکراټيک 

دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس د برش حقونو ډیری اسالمي حلقې ډیموکرايس د غريب ټولنو مفکوره    
 پایلو ته الره هواره نه کړي.   په څېر لویدیځ    د دا مفهوم  به  ګڼي، او باور لري چې په اسالمي هیوادونو کې  

حقونو د تړون  3او نور دیموکراتیک حقونه د مدين او سیايس  ډیموکرايس، د برخليک ټاکلو حق، آزادې ټاکنې 
 4اتحادیې خپل کار د دیموکراتیکو اصولو پر اساس اعالن کړ.   ي دي. په اروپا کې هم اروپای   ې الزمي ضمیم 

 

1  .Vienna Declaration and Program of Action, U.N. Doc. A/CONF.157/ 23, 1993.  

2  .United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Adopted by General Assembly Resolution 61/295 on 13 

September 2007. 

 هغه حکومتونه چې د مدين او سیايس حقونو تړون السلیک او تصویب کړی د خلکو او خلکو حقونو ته درناوی ته ژمن دي  . 3

( د مجلس ازادي او  22( آزادي  ۱۹ماده کې تعریف شوي معیارونو رسه( د خپلواکي حق ،    ۱په خپله خاوره کې دننه دیموکراتیک دولت ولري چې په    
 ( آزادې ټاکنې 25) 

 بند. ۱مه ماده  ۳د مل اقلیتونو د ساتنې لپاره د چوکاټ کنوانسیون   . 4
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د يو نظام په توګه مطرح کړو او د برش حقونو عامه سیستم   – که دا وړاندې کیدی يش – د لږکیو حقونو سیسټم 
یکو اصولو پراساس، په اقلیت ګروپ کې غړیتوب یوه شخيص مسئله ده، او هېڅوک نشو  ټ یموکرا ډ او د    يوه برخه، 

 1.  ونښلوو کوالی د هغه د غوښتنې پر خالف يوې ډلې پورې  
کړې، د نورو د حقونو  ې پر  يې لو   ی، شط په لويو پرېکړو کې د لږکيو ګډون د  ي البته چې د دیموکراسۍ بل الزم 

دا محدودیت  او د لږکيو ډلو امنیت ساتل دي.    اکرثیت د ګټو لپاره محدودیتونه په ټولنه کې   په خوندي کولو او د 
 2باید منطقي او عيني توجیه ولري. 

یکو  ټ دې اساس، په ډیموکرا   ر نو پ   3د تعقیب شوي هدف رسه سمون ولري.   د د لږکیو او بومي خلکو په اړه هم، باي 
 ته متوجه وي؛   و درې ټک   حکومتونو کې د لږکیو د ګډون محدودول باید 

 منطقي اويس  -۱

 هدف ولري   -2

 متناسب اويس  -۳
دې ګډون/مشارکت څرنګوالی د منفي یا مثبت وضعیت له پلوه وڅېړو؟ يا په بل عبارت،    کوالی شو د   اوس څرنګ 

 د مثبت تبعیض په اساس د مثبت ګډون عنارص کوم دي؟ 

ولې، چې په وینا یې د دې سندونو د څرګندولو  ګډون" کلمه کار  د "اغېزمن  و سندون   و ن لپاره نړیوال د مثبت ګډو 
عنارص    طرز او شایط د ورته مثبت ګډون په توګه کارول کیږي. په عموم کې دا برخه اخیستنه باید درې اسايس 

 ولري: 

 د مل قانون رسه متناقض نه وي؛  -۱

 يش؛  ونه   ی د لږکیو او بومي خلکو خصويص حریم باندې تېر  -2

 باندې تاثیر وکړي. په لږکيو او بومي وګړو   -۳

د  بند کې د ملګرو ملتونو اعالميه د مل یا توکمیز، مذهبي او ژبني لږکیو رسه    ۳مې مادې په  2لومړی عنرص د  
 د حقونو مسله راپورته کړې.   و اشخاص   و اړوند 

زیالند حکومت پریکړه چې د مائوري  يو ي. کمېټه د ن څرګنديږ م عنرص د برش حقونو کمیټې په یوه نظر کې ي دو 
مادې رسه    مې 27او د مدين او سیايس حقونو په اړه د نړیوال تړون د    کوي يو رسه د کب نيونې په اړه خربې  لږک 

 4سم د دې ډلې له غړو رسه مشوره کوي. 

 

1 . Kitok v. Sweden, Communication No. 197/1985, UN Doc. CCPR/C/33/D/197/1985, 10 August 1998,  

Para 9.8. Last visited on 28/07/2010 on: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.ns  

2 . Lovelace v. Canada, Communication No. 24/1977, U.N. Doc. CCPR/C/B/D/24/1997, 30 July 1981,  

Para 17. Last visited on 28/07/2010 on: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  

3 . UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic  

4  .Wright, Jane, Minority Groups, Autonomy, and Self-Determination, University of Essex, Department of Law and Human Rights 

Centre, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 19, p. 605, 1999. Last visited on 28/07/2010 on: http;//www.ojls.oxfordjournals.org  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.ns
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
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 ماده کې هم ذکر شوی.   مې ۱5یم عنرص د مل لږکیو په اړه د چوکاټ کنوانسیون په  ې در   

رهربي  د ځان اداره کول يا  . ي خپل ځان اداره کول د  اړخ په حقیقت کې هامغه  ی حق بهرن د د برخليک ټاکلو 
پرته کوالی يش خپل برخلیک    هر ډول مداخلې   له د حکومت    ه داسې یو سیسټم دی، چې پکې يو فرد یا ډل   کول 

د لږکيو او بومي  ځان رهربي کول    غه اويس. د   ییز و او دا برخليک کېدی يش شخيص، کلتوري یا سیمه   ، وټاکي 
 قوانينو څخه جال واويس.   و ټوليز و  ځين له  چې    وي ورک خلکو لپاره دا حق هم  

ه یو څو مواردو  ل او    ی شو   ورکړل   ی په نړیوال قانون کې لږکيو او بومي وګړو ته هېڅ ډول د واکمن کېدلو حق نه د 
 . شوې   ه ياد نه ده  پرته د لږکيو خپلواکي/واکمني په نړیوالو حقوقي سندونو کې  

ټولو    خپلو   مناسب کار بويل، ځکه له دې الرې دولت کوالی يش چې د   ي پوهان د لږکيو واکمن ځینې حقوق   
پوهان خپلواکي د لږکيو ډلو حقونه د نورو اکرثيتو  دا حقوق   کړي. ر وګړو/اتباعو د برخليک ټاکلو وظیفې ته عمل و 

 1وګړو رسه متوازن ګڼي.  

 درېيم بحث( مثبت فرهنګي تبعيض )ښوونه، ژبه، د ژوند طريقه( 
يو سيايس مقولو برعکس، ډېر دوام لرونکی دی او ممکن په اوږدمهال کې يې اغېز پر فرد او فرهنګ، د ورځن 

 ټولنه ژور وي. فرهنګ انتزاعي مقوله ده او د هغو عنارصو له الرې پيژندل کيږي چې ترې رغېدلی دی. 
  ، نګ عنارص بلل کيږي ژبه، مذهب، د ژوند طريقه او د خپل شاوخوا نړۍ په اړه د يوې ټولنيزې ډلې انګېرنه، د فره 

د  په مصداقونو کې پر همدې بنسټ، کله چې د اقليت د ډلو د فرهنګي هويت په اړه خربه کيږي، منظور يې  
يتونو د فرهنګي هويت  ل د اق  و دې هويت ځال ده، يعنې ژبه، مذهب، د ژوند طريقه او ښوونه. بېالبېل حقوقپوهان 

صو مولفو يې تاکيد کړی. ځينو د ژبې له نظره، ځينو نورو د مذهب  مقوله له بېالبېلو ليدلورو څخه ارزولې او پر خا 
د قوميت او نژاد له نظره بحث پرې کړی. په حقيقت کې، د اقليت او ځايي ډلو فرهنګي هويت د دې    هم   او نورو 

 ټولو ترکيب دی. 
يقې قوميت او  له کومه ځايه چې فرهنګ د خپلو جوړوونکو او غريقابل تفکيک مولفو )ژبې، ښوونې، د ژوند طر 

دي، له    ې نژاد( ترکيب دی او هم په بي امللل اسنادو کې معموالً ټولې يا څو مولفې يو د بل تر څنګ ذکر شو 
ناچاريه بايد دا مقوله نه په موضوعي لحاظ، بلکې د يو ډول سند له لحاظه چې دا بحث هلته شوی طبقه بندي  

د تبعيض په اړه، د پراخو بي امللل حقوقي اسنادو په منځ  يش. د اقليتونو او ځايي خلکو د فرهنګ پر وړاندې  
 سندونو ډېره پاملرنه ور اړولې چې عبارت دي له:   و کې، څلور 

 د مدين او سيايس حقونو بین امللل ميثاق؛  -۱
 د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو بي امللل ميثاق؛  -2
 د ماشوم د حقونو کنوانسيون؛  -۳
 له منځه وړلو کنوانسيون.   د نژادي تبعيض د ټولو بڼو د  -4

 

1 . CERD/ C, Concluding Observations: Morocco, 2003, Para 14, at U.N. Doc. CERD/C/62/Co/5. Visited on: 

http://www.unhchr.ch/tbs/docs.nsf 

http://www.unhchr.ch/tbs/docs.nsf
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 د سيمه ييزو بي امللل اسنادو په منځ کې، يواځې په اروپا کې دې مسلې ته جدي پاملرنه شوې. 
مه ماده کې مستقيمه  27د سيايس او مدين حقونو په بي امللل ميثاق کې د لږکيو فرهنګي هويت ته په  

 پاملرنه شوې. 
د مذهب او ژبې تر څنګ مطرح شوی. دې ته په پام رسه چې مذهب او ژبه د فرهنګ    په دې ماده کې فرهنګ 

مه ماده کې  27عنارص دي، ميثاق قاعدتاً د فرهنګ د مصاديقو د شمېرلو په مقام کې دی. داسې ښکاري په  
ړاندې د  ياد دوه مصداقونه د دې سند د جوړوونکو په نزد د فرهنګ تر ټولو مهم مصاديق دي؛ ځکه د لږکيو پر و 

 فرهنګي تبعيض په برخه کې د برش حقونو د کمېټې نظريات د دې دوو عواملو شاوخوا دي. 
د برش حقونو د کمېټې د نظرونو ارزونه ښيي چې د اقليتونو پر وړاندې د فرهنګي تبعيض اړوند ځينې اندېښې  

ه مراجعې پرته مالتړ کړو.  کوالی شو د عمومي برش حقونو په چوکاټ کې او د لږکيو اړوند ځانګړو حقونو ته ل 
کمېټه په خپلو رايو کې، د لږکيو او ځايي ډلو د فرهنګي حقونو د پېژندنې تر څنګ، هغه د لږکيو ځانګړو حقونو  

 ته په مراجعې رسه مالتړ کړي دي او د کمېټې په نظرونو کې د ماهوي مثبت تبعيض اغېز نه ليدل کیږي. 
ټې اقليتونو رسه د مثبت فرهنګي تبعيض اړوند د پام وړ نظرونه صادر د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو کمې 

کال کې د کمېټې يوه نهايي مالحظه، د دې    200۱کړي او کله کله يې جالب تفاسري وړاندې کړي دي. په  
مسلې د تضمي لپاره د سوريې غوښتنه ده چې ُکرد اقليتونه و کوالی يش د خپلو فرهنګي رسمونو رسه سم ژوند  

لو له حقونو څخه برخمن يش. په  و ژوند ک   د   او د خپل فرهنګ رسه سم   او له ژبې څخه د ګټې اخستنې   ړي وک 
 دې اظهار نظر کې د مثبت تبعيض اړوند د کمېټې ايجايب چلند ليدل کيږي. 

د برش حقونو د کمېټې او د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو کمېټې د نظر په پرتلنې رسه مو پام کيږي چې  
بي ليدلوري پرخالف د برش حقونو کمېټه اقليتونو او ځايي خلکو رسه په فرهنګي زمينو کې د تبعيض  ل مدتاً س د ع 

د مخنيوي د اصل په اړه، د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګی حقونو کمېټې په ځانګړي ډول په وروستيو کلونو کې  
به دا بهري دوام و مومي، په راتلونکي کې   د دې حوزې اړوند عمدتاً ايجايب ليد درلودلی. منطقاً لکه څنګه چې 

 به د دې کمېټې له خوا په دې برخه کې د ال نورو او عمل مواردو شاهد اوسو. 
ا  ته  مالتړ  هويت  فرهنګي  د  ماشوم  د  کې  مواردو  ډېری  په  هم  کنوانسيون  حقونو  د  ماشوم  د  د  کړې.  شاره 

قتصادي او ټولنيزو حقونو تر څنګ راغل او  فرهنګي حقونه د ا   کنوانسيون په منت کې په څلورمه ماده کې 
مه ماده په »الف« او »ب« بندونو کې له متعاهدو دولتونو  ۱7فرهنګي حقونو ته ځانګړی ځای نه دی ورکړل شوی.  

غواړي چې د ډله ييزو اړيکو رسنۍ د ټولنيزو او فرهنګي اطالعاتو د خپراوي په برخه کې د ماشومانو په ګټه او د  
او که بي امللل، تشويق او ترغيب کړي. دا مورد، رسه له  دي ام رسه، که هغه مل پ نګۍ ته په فرهنګونو رنګار 

دې چې له توصيې ډېر څه نه دي، د لږکيو د فرهنګي حقونو د مقولې اړوند د کنوانسيون د ايجايب چلند ښکاره  
م کړی، لکه د ماشوم د ساتنې او  مادو په ايجايب بڼه د تبعيض مخنيوي ته ال ډېر پا   2۹او    20بېلګه ګڼل کيږي.  

ښوونې د قانوين الرو چارو اړوند. د ماشوم د حقونو څارونکې کمېټه په ځينو مواردو کې يواځې سلبي تفسريونه  
هم لري. په ځينو قضيو کې هم د کمېټې عبارتونه دوه اړخيز ؤ او دا چې توصيه يي دي نشو کوالی په قاطع  

 ډول يې سلبي يا ايجايب وګڼو. 
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ژادي تبعيض د ټولو بڼو د له منځه وړلو د کنوانسيون اړند، رسه له دې چې ياد کنوانسيون يواځې د اقليتونو  د ن 
د مالتړ لپاره نه دی ليکل شوی، دا کنوانسيون د اقليتونو د مالتړ په برخه کې تر ټولو مهم بي امللل سند بويل.  

ې کې پر دې مسلې تاکيد کوي چې پورته ادعا  د دې کنوانسيون څارونکې کمېټه هم په خپلې څارونکې روي 
 سمه ده. 

د پورته کمېټې ډېری نظرونه د مستقل هويت لرلو د حق درلودو اړوند صادر شوي دي. کمېټه په خپلو نهايي  
و کې دولتونه ترغيبوي چې خاصو اقليتونو او ځايي خلکو ته په خپل هيواد کې ځانګړې پاملرنه وکړي.  ظ مالح 

غواړي چې تضمي کړي چې د لږکيو ډلې او ځايي خلک و کوالی يش خپل حقونه له    کمېټه له هيوادونو 
مې  27دا رويه د مدين او سيايس حقونو ميثاق له  1فرهنګ، ژبې او د خپل هويت په ساتنې رسه اعامل کړي. 

وړلو    مادې رسه هم بشپړ مطابقت لري. د کمېټې دا چلند ايجايب دی. د نژادي تبعيض د ټولو بڼو د له منځه 
مې مادې په چوکاټ کې، له برش حقونو څخه د برخمنيدو په برخه کې د نژادي تبعيض د له منځه  5کنوانسيون  

ړلو په الره کې د دولت د مکلفیت اړوند، د دې کنوانسيون د څارونکې کمېټې ډېری څرګندونې د ښوونې د  
 او په ځانګړي ډول د ښوونې د ژبې اړوند کيږي.   2حق 

په وروستيو کلونو کې به بېالبېلو برخو کې ډېری    - ې عمدتاً انټرنيټ او سپوږمکيزې شبکې رانغاړي چ   – نويو رسنيو  
ننګونې رامنځته کړې دي. په بي امللل حقوقو کې هم طبعاً په دې اړوند ډېرې پوښتنې راپيدا شوې دي او د  

 دې مباحثو له منځه نوي مفاهيم هم رامنځته شوي دي. 
مفهوم د سپوږميزو خپرونو او ويبپاڼو دی. په دې برخه کې بل نوی مفهوم په نوې معنا  په دې حوزه کې يو نوی 

تابعيت دی. په ټولنو کې هغه مهاجر چې د کامل حد ته رسيديل او په اصطالح الره يې موندلې او د هغه هیواد  
، چې معمواًل تر ټولو  تبعه دي چې ژوند پکې کوي، په بالواسطه چاپېريال کې د اقليتونو د هويت رامنځته کېدل 

نږدې ښار دی او د کورنۍ فرهنګي دود يې تړلی دی او چندان د استوګنې د هيواد يا اوسني هیواد اړوند د مل  
 په توګه يادونه شوې.   3Cityzenshipګرايۍ تړلتيا نه لري، په ځينو حقوقي متنونو کې له دې حالت څخه د  

چې څه ډول نوې رسنۍ د اقليتونو پر حقونو او    ه ه مطرح کیږي دا د هغه پوښتنه چې د نويو رسنيو له پراختيا رس 
 مکلفيتونو اغېز کوي؟ 

د عمومي بي امللل اسنادو په منځ کې، يواځې د ماشوم د حقونو په کنوانسیون کې رسنيو ته اشاره شوې ده.  
وښتل شوي چې د  مې مادې په »الف« او »ب« بندونو کې له متعاهدو دولتونو غ ۱7په دې کنوانسيون کې، د  

ي اطالعاتو به برخه کې د ماشومانو په ګټه او د فرهنګونو رنګارنګۍ ته په  ګ ټوليزو اړيکو رسنۍ د ټولنيزو او فرهن 
يب کړي. په دې ماده کې نويو رسنيو ته اشاره نه ده  غ پام رسه، که هغه مل دي او که بي املل تشويق او تر 

 

1 . CERD/ C, Concluding Observations: Morocco, 2003, Para 14, at U.N. Doc. CERD/C/62/Co/5. Visited on:  
http://www.unhchr.ch/tbs/docs.nsf 

 مه ماده، »هـ بند«، پينځمه برخه. 5.   2
3  .Tom, Moring, Ibid.  د پاملرنې وړ ده چې پروفيسور مورينګ معمول کلمه  citizenship  د تابعيت په معنا( په نوې امال(  Cityzenship  کارولی او په  

مفهوم تاکيد کوي. شعوري ډول پر نوي    
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ړيکو د رسنيو برخه وبولو. ضمناً دا بندونه اقليتونو ته نه دي ځانګړي  شوې او نوې رسنۍ هم کوالی شو د ټوليزو ا 
شوي. هغه مهم اسناد چې د نويو رسنیو موضوع بحث کوي عموماً د اروپا لويې وچې په قلمرو کې قرار لري. تر  

د اقليت د ژبو  ټولو مهم اسناد يې عبارت دي له: د مل لږيو د مالتړ لپاره د چوکاټ کنوانسيون او د سيمه ييزو يا  
 . ر اروپايي منشو 

د ډېرو نويو رسنيو اړوند دا ټکی د اهميت وړ دی چې په دې کې مخاطبان د تېر پرخالف فعال دي، په دې معنا  
چې په تېر کې تقاضا يواځې د شکت د غوښتنې پر بنسټ وه او مخاطب يواځې کوالی شول اطالعات ترالسه  

 و پر اطالعاتو نور اطالعات ور زیات کړي. کړي خو اوس مهال مخاطب کوالی يش د رسني 
ييز )هدفمند( چلند ولري پراخ  د رسنيو بېالبېلې بڼې بېالبېل فعاليتونه لري، هره تګالره چې د اقليتونو رسه موخه 

تبعات لري. که يو اطالعات بنسټ مثاًل د چاپ يا کتاب له حالته انټرنيټ يا د ايف ايم څپو ته وليږدول يش، د  
که هغه   – ه او فعاليت يې ډېر زيات تفاوت پيدا کوي. په هر صورت نشو کوالی د اقليت ډله و مومو  کارولو کچ 

 و. ڼ ګ و چې و کوالی يش د هغوی الرسسی عماًل آيډيالو رسنيو ته    – ځايي وي که مهاجر  
يا ټوله ماده  د مل اقليتونو د مالتړ لپاره د چوکاټ کنوانسیون کې کوالی شو داسې مواد ومومو چې يوه برخه يې  

مادې. رسبېره پر دې د نويو رسنيو اړوند وروستۍ پايلې اخستنې،    ۱8او    ۱6،  ۹،  7،  6نوې رسنۍ راونغاړي:  
غړي هيوادونو دا    ۳۹کال تر پايه،    2008مه ماده هم په نظر کې نيول کيږي. د  4وروستي اظهارنظرونه او او  

نه السليک او نه تصويب کړی دی. لوګزامبورګ او  کنوانسيون السليک او تصويب کړ. فرانسې دا کنوانسيون  
يې  نقد  بلژیک هم السليک کړی خو ال يې تصويب کړی نه دی. دا کنوانسيون ډېر نقد شوی چې تر ټولو مشهور  

 د »تر کومه چې ممکنه وي« په څېر اصطالحاتو بيا بيا کارول دي چې استحکام ته يې زيان رسوي. 
ملزموي چې د بيان د آزادۍ درلودلو په برخه کې د مل اقليتونو د اړوندو  مه ماده غړي  7د چوکاټ کنوانسيون  

مه ماده کې درج شوي دي.  ۹افرادو حقوق تضمي کړي. دا ماده د نورو اقداماتو بنسټ دی چې جزيات يې په  
 دا ماده د چوکاټ د کنوانسيون يواځنۍ ماده ده چې په ځانګړي ډول رسنيو ته ځانګړې شوې ده. 

اشخاصو د بيان  وانسيون د نهم پراګراف په لومړي بند کې غړي ژمنوي چې د مل لږکيو د اړوندو د چوکاټ کن 
 چې د دولتي مقاماتو له خوا له السوهنې پرته او د پولو په نظر کې نيولو پرته د عقيدې،  د آزادۍ حق و پيژين 

کوي چې په مل لږکيو پورې اړوند    اطالعاتو او نظرياتو لرل، ترالسه کول او بيان رانغاړي. غړي دولتونه تعهد 
اشخاص رسنيو ته په الرسيس کې د تبعيض ښکار نه يش. له کومه ځايه چې د رسنيو د کلمې لپاره په دې  
پراګراف کې هيڅ مالک او معيار نه دی ذکر شوی، بايد موسعه معنا يې په نظر کې و نيول يش او اعالن يش  

 چې دا کلمه نوې رسنۍ هم رانغاړي. 

 : پايله 
  ۱۹۳5د ملتونو له ټولنې وړاندې دوران کې، بي امللل حقوقو يواځې مذهبي اقليتونه په رسميت پيژنديل ؤ. په  

کال کې د بي امللل محکمې داميي ديوان قومي او نژادي اقليتونه هم د مذهبي اقليتونو تر څنګ د لومړي  
ه منشور کې يواځې د لومړۍ مادې درېیم بند  ځل لپاره په رسميت و پيژندل. له هغې وروسته د ملګرو ملتونو پ 

 له اقليتونو څخه تلويحي، کل او توصيه ډوله مالتړ وکړ. 
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مه ماده د اقليتونو د حقونو د ساتنې اړوند  27ه دوران کې د مدين او سيايس حقونو ميثاق  پ د سړې جګړې  
رايې صادرې کړي دي، لکه  يواځنۍ ماده ليدل کيږي چې په تفسري کې يې د برش حقونو کمېټې د اهميت وړ  

د اقليتونو د مالتړ د دليل په توګه مردود ګڼلی دی او د اقليت د  يې  د تابعيت او د استوګنې د قدمت شط  
 عنارصو له تعريف څخه يې نه بويل. 

د بي امللل حقوقو د اسنادو په ارزونې رسه دې پايلې ته رسيږو چې د اقليتونو په اړه د اتفاق وړ تعريف نشته.  
 هغه څه چې په سرتګو ليدل کيږي خواره تعريفونه دي چې د بي امللل مراجعو د استناد وړ نه دي ګرځيديل. 
اقليتونو او ځايي خلکو رسه د تبعيض په برخه کې يواځې د تبعيض ادعا ممکن د وقوع دليل نه وي. په ځينو  

ه  پ ولري. لکه څنګه چې د دوو بېالبېلو ډلو  مواردو کې، د تبعيض منل بايد د تبعيض اغېز يا د تبعيض موخه  
 نسبت په ورته شايطو کې په چلند کې تفاوت وښودل يش، کيدای يش له آثارو څخه يې تبعيض معلوم کړو. 

په بي امللل عامو بنسټونو کې د برش حقونو کمېټه يواځنی بنسټ دی چې د تبعيض د مخنیوي اړوند يې  
دې  دی.  کړی  وړاندې  چوکاټ  نظري  تبعيض    خاص  د  چې  وکړه  اشاره  کې  معلومولو  په  تبعيض  د  کمېټې 

 معلومېدل بايد پر هدفمندۍ او غريمنطقي وايل بنا وي. 
يم تبعيض  ه ارزونې رسه دې پايلې ته رسيږو چې د غريمستق پ د ملګرو ملتونو سازمان د بېالبېلو ارکانو د ليدلورو 

شوي. د نژادي تبعيض د ټولو بڼو د له منځه وړلو    او ضد و نقيض تفسريونه يې نه دي   ، اړوند نظريات يو ډول 
کنوانسيون څارونکې کمېټه او د ښځو پر وړاندې د تبعيض د ټولو بڼو د له منځه وړلو کنوانسيون څارونکې کمېټه  
له لومړي رسه د غريمستقيم تبعيض د معلومولو اړوند مثبت چلند خپل کړی، په دې معنا چې دواړه کنوانسيونونه  

او دا چاره د غريمستقيم تبعيض د   ي بېره تبعيض آميزه اغېر درلودل هم له تبعيضه را والړ شوی ګڼ پر موخې رس 
 . ه د   ې پېژندنې تشخيصوونک 

ل شوي ميکانيزمونه يا د  ک دی چې اټ   دا د اقليتونو پر وړاندې د تبعيض د مخنيوي څارونکو ټولو بنسټونو مشکل  
 ايس بنسټ ته تحويليږي. غريالزامي توصيو په حد کې دي او يا نهايتاً سي 

له سړې جګړې وروسته، په ځانګړي ډول له نوييمې لسيزې تر اوسه، د حقوقو په نړۍ کې نړيواله انګېرنه د  
اقليتونو د مالتړ د سنتي مفاهيمو اړوند بدله شوې ده. د غريمستقيم تبعيض پېژندنه، د برش حقونو د کمېټې د  

لته نسبي ايجايب حالت ته، د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو  انګېرنې بدلون په څو کلونو کې له سلبي حا 
کال وروسته، د اروپا د شورا د د برش حقونو اروپايي محکمې نوي نظرونه د دې مدعا   200۱د کمېټې رايې له 

 شاهد دي. 
ی لپاره د  دولتونه معمواًل د مثبت تبعيض منلو ته لېوالتيا نه لري، له همدې اړخه چې دا ډول اقدامات د هغو 

مايل بار لرلو تر څنګ کوالی يش د مل يووايل لپاره تهديد وي. د ملګرو ملتونو سازمان د برش حقونو کمېټه  
هغه مثبت تبعيض چې پر منطقي او عيني داليلو والړ او د مدين او سيايس حقونو د ميثاق مقصود وي تلويحاً  

ګي حقونو بي امللل ميثاق د اروپا د شورا د مل اقليتونو  يې پېژندلی دی. همدا راز د اقتصادي، ټولنيزو او فرهن 
د ژبو اروپايي منشور، د نژادي تبعيض د ټولو بڼو د له    اقليت د  ټ کميسيون، د سيمه ييزو يا  د مالتړ لپاره د چوکا 

 منځه وړلو کنوانسيون، ټولو په يو ډول په ضمني توګه مثبت تبعيض په رسميت پېژندلی. 
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څو وکوالی يش    ، مساله چې بايد د اقليت د ډلو لپاره ځانګړي امتيازونو باندې قايل شو پر همدې بنسټ، دا  
، رصيحاً او يا تلويحاً هم ځينې بي  وه خپل ځان د اکرثيت کچې ته ورسوي، منطقاً او په عيني توګه د منلو وړ 

 امللل اسناد د اهميت وړ دي؛ خو خو نړيوال توافق يې په اړه نه و. 
ت چې يواځې د ځانګړو قومي يا نژادي ډلو د کايف پرمختګ د تضمي په موخه نيول شوي او له  ځانګړي اقداما 

الزمو او بنسټي آزاديو او د برش حقونو څخه د دا ډول ډلو يا افرادو برخمنيدو لپاره وي، نژادي تبعيض نه پېژندل  
پر دوام متام نيش او د  ېلو حقونو  نژادي ډلو لپاره د ب   کيږي، البته په دې شط چې دا ډول اقدامات وروسته د 

 موخو له ترالسه کېدو وروسته دوام پيدا نکړي. 
او اغېزناکه بڼه په بي امللل اسنادو کې چندان روښانه نه دی. رسه له دې    ه د اقليتونو د ګډون انعکاس په فعال 

د    اقليتونو اړوند ټکو قالب کې او د  چې، د برش حقونو کمېټې خپل ډېر حقوقي نظرونه د عمومي برش حقونو په  
په لور وړي، په ځانګړي ډول د سيايس ګډون د حقونو او په لوړو تصميمونو کې د اقليت   رانغاړلو ال ډېرو مواردو 

 د ډلو د ګډون په برخه کې. 
 د مشارکت د حق اړوند د تبعيض د مخنيوي اصل په ډميوکراټيکه نظريه کې بنسټي اصل دی. 

وجه د اقليتونو لپاره د خپلواکۍ حق نشته. له کمو مواردو پرته په بي امللل    په بي امللل حقوقو کې په هيڅ 
اسنادو کې د اقليتونو خپلواکي نه ده ذکر شوې. لږکي حق لري خپل بېل شخصيت چې په دولتي بنسټونو کې  

عيت  ښکاره شوی، ولري، خو د خپلواکۍ حق نه لري. د قومي فرهنګي ډلې له خوا د خپلواکۍ غوښتنه په واق 
کې د مستقل دولت په توګه د پېژندل کېدو لپاره سيايس ادعا ده چې د خارجي برخلیک ټاکلو د حق په توګه  

 تعبرييږي. 
 حتی په ډميوکراټيک حکومت کې هم دا ادعا ډېره بحث پاروونکې ده. 

ې د فرهنګي  مې ماد 27په بي امللل کنوانسيونونو کې، ظاهراً د مدين او سيايس حقونو د بي امللل ميثاق  
تبعيض اړوند ډېره پاملرنه جلب کړې ده. په بي امللل اسنادو کې تاکيد شوی چې په ښوونه کې هر تبعيض  

 منعه نه دی او تبعيض کيدای يش د اقليتونو د فرهنګي کچې د لوړولو په برخه کې وي. 
، لکه په مورنۍ ژبه زده کړه، حتی  په معارصو بي امللل حقوقو کې، د فرهنګي اسانتياوو د ورکړې په برخه کې 

د مترکز او تراکم له محل څخه بهر، ليدل کيږي. دا چلند کوالی شو له ځايه ښه په اروپا کې په وروستيو تصويبي  
اسنادو کې ووينو چې په رصاحت رسه يې ځينې مواد د اقليتونو او ځايي خلکو د مثبت تبعيض لپاره ځانګړې  

 کړي دي. 
لسيزې له منځه د بي امللل اسنادو په نويو تصويب شويو اسنادو او د ډېری هيوادونو او  مې  ۹0په ټوله کې، د  

ه ځانګړي ډول د اروپا په پ بي امللل بنسټونو په رويه کې د اقليتونو په اړه ايجايب چلند ليدل کيږي. دا چاره،  
ګه ليکل شوي، کله په ايجايب  کې حتی له هغو موادو چې په تېر کې په سلبي تو پ لويه وچه کې ليدل کيږي چې  

 تفسرييږي.   هم   ډول 
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Analysis of the Rule of Prevention of Discrimination against 

Minorities in International Law 

 Dr. Hussain Sharifi Tarazkohi and Abdullah Qarabaghi .   
Translation: Mahboba Akbar and Meena Wardag .   

Abstract 

There is no single, comprehensive definition of minorities in international law acceptable to 

the international community, but there are specific examples of minorities. Apparently, 

discrimination is the denial of minorities’ rights and privileges to which the majority has 

access. These rights can be stripped away from minorities, either directly or indirectly, often 

in the form of exclusion, cultural distinction or non-participation in public affairs. This is a 

completely negative idea and significant from a political point of view as granting minorities 

the same privileges may jeopardize national unity. 

The international approach to combating these discriminations is mainly theoretical and 

propaganda, with almost no one working on the topic of minorities in real life. This is despite 

the fact that until recently, indirect discrimination has not even been recognized by 

international law institutions. In recent years, especially since the mid-1990s, there have been 

profound changes. Negative interpretation of current legislation is switching to positive 

interpretation, and new legislation is emerging that reinforces positive discrimination. This 

means that the prevention of discrimination against minorities does not only mean that 

minority rights are ensured at the majority level, but also that special facilities are provided to 

minorities, even more than the majority; of course, these privileges last for a certain period of 

time, that is, as long as the minority is equal to the majority in all aspects of life and equality is 

reaming permanent. In addition, all such privileges must be given on the basis of rational, 

logical and objective standards . Currently in some parts of the world, especially in Europe, 

this concept is gaining ground. This is especially true in challenging new legal issues, such as 

the Internet and satellite networks, which are called new media. 

Keywords:  

Human rights, social minorities, minority rights in the international treaties, Constitution, 

International Covenant on Civil and Political Rights, Universal Declaration of Human Rights, 

discrimination, human dignity 
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The Rights of Minorities in International Law: Tracing 

Developments in Normative Arrangements of International 

Organizations 

 Antonija Petričušić .  . 

 Translation to Dari: Mohammad Salim Naji* 
 .. .   

Abstract:  

This article seeks to describe and explain the position of minority rights in international law. 

The most important question in this article is who the minorities are and what rights are 

considered for the minorities in international law and international treaties. This article is 

written in a descriptive-analytical method, and the data for it has been collected by library 

method through the study of treaties and documents by international organizations on 

minorities and their rights. The findings of this article show that “minority” refers to a group 
of people who are numerically smaller than the rest of the population and the members of that 

group are in a non-dominant position and are linguistically, religiously or ethnically different 

from the rest of the population. It is the government’s responsibility to preserve their culture, 
traditions, religion and language. Minority rights are vaguely and generally mentioned in the 

UN Charter and other UN instruments. The most important international bodies that have 

worked to protect the rights of minorities are the ones affiliated with the European Union. It is 

mainly because the EU considers the protection of democracy, human rights and rule of law 

among its core values. One of the conditions for becoming a member State to the EU is 

respecting human rights, especially the rights of minorities.  
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Minorities, international law, human rights, United Nations, European Union.  
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Repression and endurance: anathematized Hindu and Sikh 

women of Afghanistan 

 Author: Hafizullah Emadi  .   
 Translation to Dari: Mahdi Dehghani .   

Abstract 

Hindus and Sikhs, longtime minority religious communities in Afghanistan, have played a 

major role in the social, cultural, and economic development of the country. Their history in 

Afghanistan has not been faithfully documented nor relayed beyond the country's borders by 

their educated strata or religious leaders, rendering them virtually invisible and voiceless 

inside and outside of their country borders. Meanwhile, the situation of Hindu and Sikh 

women in Afghanistan is much worse and they are significantly more marginalized socially 

and politically. Gender equality and women's rights were central to the teachings of Guru 

Nanak, but gradually became irrelevant to the daily lives of his followers in Afghanistan. 

Hindu and Sikh women have preserved their hopes for change and have seized every 

opportunity to play a role in the process. Active participants in the social, cultural, and 

religious life of their respective communities as well as in Afghanistan's government, their 

contributions to social changes in the political process have gone mostly unnoticed and 

undocumented as their rights, equality, and standing in the domestic and public arena in 

Afghanistan continue to erode in the face of continuous discrimination and harassment. 

Keywords:  

Androcentrism, religious minorities, sociopolitical repression, women’s rights.  
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The Positive Discrimination (Affirmative Action) Policy for 

Minorities in the Human Rights System 

 Mohammad Hussain Khaleqi .   
Abstract  

This paper is the result of study of many documents to review the positive discrimination 

strategy for minorities in the human rights system. The principle of “non-discrimination” is 
an inalienable principle in the human rights system which has traditionally created a negative 

commitment on the part of States. However, since the 1960s, there has been a positive 

approach to this principle that calls for government’s intervention in to ensure distributive 
justice and equal opportunities while respecting diversity. 

 Because, in the negative approach to the non-discrimination principle the real inequalities and 

class differences that mostly affected the poor minorities were ignored. Consequently, these 

interactions led to emergence of positive discrimination in the international human rights 

treaties such as Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, 

and Linguistic Minorities, and International Convention on Elimination of Racial 

Discrimination. Positive discrimination in the US legal system and jurisprudence, as well as 

the legal systems of India and Malaysia, are also highlighted in this study. Positive 

discrimination is historically rooted in the black civil protests of the United States in the 1960s. 

Keywords:  

Positive discrimination, minorities, human rights system, affirmative action, special measures.  
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Religious Minorities in Afghanistan’s Penal Code: The Principle 
of Equality before the Law 

 Hassanyar Qazizada Warasi 
. 

Abstract: 

Given the increasing importance of human rights issues, the rights of minorities are one of the 

most debated and prominent issues in national and international law. As citizens of particular 

countries, the minorities should enjoy equal rights and responsibilities as any other citizen; 

therefore, many international treaties underline the importance of equality of all persons in the 

enjoyment of equal rights. The Afghan Constitution also recognizes the rights of religious 

minorities and underlines the importance of enjoying equal rights and responsibilities. In 

addition, the Penal Code is not silent on this either and acknowledges that the rights of 

religious minorities are equal to the rights of other citizens before the law and the court. The 

Afghan Penal Code treats religious minorities equally as the religious majorities. However, it 

is suggested that the minorities should have the right to enjoy affirmative action because of 

being “minority”. Apparently, no action has been taken so far.  
Keywords: Minorities, religious minorities, Penal Code, the principle of equality before the 

law. 
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Human Rights and the Social Minorities in Afghanistan 

 Mustafa Shafiq  

Abstract: 

Afghanistan is a country with diverse religious, ethnic and linguistic minorities who have 

constantly sought equal legal, political, social and cultural rights in all historical periods of the 

country. Legally speaking, “minority” refers to the group of people who are usually 
marginalized legally, politically, culturally and economically. Today, given the international 

importance of minorities, this is a global issue and a concern for many governments. This 

paper seeks to analyze the capability to develop minority rights in Afghanistan with regards 

to the issue of human rights and to ensure equal and just rights for minorities in accordance 

with the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political 

Rights, and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The main 

question in this paper is that in the light of human rights and the Afghan Constitution, how 

feasible it would be to realize the rights of social minorities given the socio-historical and 

political developments and profound legal, cultural and moral changes such as the inherent 

human dignity, freedom, and equality of all civil rights of Afghan citizens. In response to this 

question, the hypothesis that human rights and the issue of minority rights are consistent in 

both Afghan Constitution and international treaties. There are some good potential and 

capacities such as protection of universal rights, promotion of humane and universal values, 

and enjoyment of legal and lawful status by the minorities that can provide the platform for 

the realization of minority rights through the evolutionary process of human rights and the 

Afghan Constitution. It should be noted that there are no legal barriers to the defense of the 

rights of social minorities in Afghanistan, but it is the governments that establish barriers to 

the realization and enforcement of these rights by behaving in a monopolistic, ethnic, religious 

and racial manner. The rights of national, religious and linguistic minorities and women and 

children have not been based on human rights standards or the Constitution of Afghanistan. 

The fundamental rights of Afghan citizens as enshrined in the Constitution, the most 

important national treaty, are not properly respected. Not only did people lack adequate 

access to their rights, but they also suffered discrimination and socio-political inequality. 
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The Situation and Problems of the Jogis in Afghanistan 

 Jawad Timori .   
Abstract 

There have been several allegations of human rights violations against minorities in 

Afghanistan, some of which have provoked strong reactions from human rights 

organizations. One such minority is the Jogi, who have lived in various parts of Afghanistan 

for almost a century and a half, but have not yet achieved their basic rights . ID cards have not 

been issue to them; their children do not have the right to attend school and are deprived of 

many other human rights. Who is this tribe? What is their number? In what areas of the 

country are they living in? What are the challenges to their right to education? What are they 

doing? And what does the Afghan government say about them? What are the possible 

solutions? These are all the questions we have discussed in this article. As far as the topic is 

concerned, this article mostly uses library and field study methods of research. 
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The Political Participation of Minority Groups in Modern 

Afghanistan 

 Amanullah Shefayee.  

Abstract  

Afghanistan is a country of minorities, though some minorities may outnumber others. There 

is no doubt that after 2001, the power in Afghanistan was negotiated between ethnic, linguistic 

and religious groups. Regardless of how fair this type of allocation of power might be, the 

main idea of this paper is to show that the negotiated allocation of power in relation to the 

issue of minorities has become a tradition. This tradition which was founded at the Bonn 

Conference is rooted in Afghanistan’s past historical and political inequality and violation of 
human rights standards in this country. The mono-ethnic ruling and totalitarianism of the 

larger minorities throughout the country’s history, and the subsequent historical exclusion of 

other minorities eventually led to political and social disintegration in the last two decades of 

the twentieth century. As a result, the distribution of power after the alteration of political 

system in the country in 2001 has been based on the issue of minorities. There is no legal 

justification for negotiated allocation of power that has been practiced in the country over the 

past two decades. Nevertheless, the political actors and elites of the Islamic Republic of 

Afghanistan, after decades of turmoil and the rise of minorities, were pressured to reach an 

agreement on the division of power as a solution to prevent disintegration and to return to the 

past. 
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Assessment of the Human Rights of Gender Minorities in 

Afghanistan 

 Abul Jalil Amarkhil .   
Abstract 

The situation of gender minorities in Afghanistan remains largely hidden, because of the bad 

traditions of communities; misunderstanding and little knowledge. That’s why this 
community group is deprived of even primary human rights. For example, transgender 

people are not noted in medical transcripts; there is no place in the identity cards for 

transgender’ gender status; they are abused at school and university, and homosexuals are 

even threatened with death . This issue is of great significance in terms of human rights, since 

it changes the minds of the people of the community against the excluded community group 

and would make the issue much clearer for most people. This issue is also of particular 

importance from a human point of view, as the community group is human and, also by 

conscience, they have the right to enjoy all primary and other human rights. It should also be 

noted that the goal here is a gender minority that is physically and physiologically distinct 

from others. The assessment itself will help these people to boldly represent themselves and 

live as ordinary people in society in the future. This research is a library study that assesses the 

situation of this group in different countries, based on which it will assess the human rights of 

this group in Afghanistan. 
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The Impact of Afghanistan's Parliamentary Election System on 

the Political Participation of Small Ethnic Minorities 

 Mohammad Ali Ahmadi . 

Abstract 

Afghanistan is a country of minorities and there is no absolute majority in this country. Given 

this situation, Afghanistan's population can be divided into large and small ethnic minority 

groups. The smaller share that ethnic minorities have in Afghanistan politics has caused to 

study the modality of the parliamentary election system as the basis of their political 

participation. Therefore, the main question of this research is to examine the effects of 

Afghanistan parliamentary election system (SNTV) on the political participation of ethnic 

minorities in the Afghanistan parliament. 

Accordingly, the present article has tried to investigate the impact of the country's 

parliamentary election system on the political participation of ethnic minorities in a 

descriptive-analytical manner. Based on the most important findings of this research, the 

current system of parliamentary election has provided the ground for the participation of 

small ethnic minorities in proportion to their population. But, the deficiency of this system has 

caused ethnic minorities to play little role in the country's politics and their presence in 

parliament is symbolic and ineffective. All in all, allocating seats for ethnic minorities, 

structuring constituencies as single seat, strengthening participatory political culture, 

partisanship, examining the proportional system and the need for fractionalization are some 

of the most important solutions proposed in this research. 

Key words: minorities, small ethnic minorities, election, Afghanistan parliamentary election 

system, political participation. 
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Protection of Language Rights in the Process of the European 

Court of Human Rights 

 Said Ahmad Najand, Zahra Danish Naderi .   
 Translator: Obaidullah Aalem .   

Abstract 

Language rights include the right of each person to use and practice his or her own language; 

this is the most fundamental concept of language rights. The wider scope of this right includes 

the use of the mother tongue in workplaces, as well as the right to correspond and 

communicate in the mother tongue. However, the mother tongue should not cause 

unnecessary discrimination, especially in the provision of public services and social benefits. 

International stakeholders, such as the European Court of Human Rights and the European 

Union, have established appropriate standards for the protection of these rights. These 

standards include the use of the mother tongue as a free language in writing, such as 

administrative requirements, the proper use of names in the mother tongue, the use of the 

mother tongue in learning, and so on. 
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Discrimination against Minorities: An Obstacle Hindering 

Comprehensive Development in Afghanistan 

 Alijawad Dehqani. 

Although, in the post-Taliban republican system, more attention has been paid to human 

rights issues - though not ideally - it should not be forgotten that civil society and the State 

have played different roles in this. 

One of the important indicators for having a developed country in today’s world is to have an 
equal and balanced view of cultural, social, political and economic structures. Like many of its 

neighbors, Afghanistan has a complex ethnic, linguistic, religious and cultural composition. In 

this so-called mosaic structure, there is no significant majority, and on the other hand, the 

existence of minorities cannot be ignored.  

One of the challenges in addressing minority rights in Afghanistan is to acknowledge and 

recognize them in the first place. Some ethnic, ethnic and linguistic minority groups are in a 

vague situation due to the lack of a national statistical system. Meanwhile, structural and 

institutionalized discrimination in Afghan society against minority groups has been further 

exacerbated. The purpose of this study is to examine the relationship between the issue of 

minorities and development in Afghanistan. In this research, basic concepts such as minority, 

discrimination, growth and development will be clarified and then the issue of minorities is 

linked to development based on systems theory. It should be noted that this research is based 

on descriptive-analytical and library methods. 
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Minorities and Marginality: Pertinacity of Hindus and Sikhs in a 

Repressive Environment in Afghanistan 

 Author: Hafizullah Emadi |  Translator: Shakur Nazari   
Abstract 

The situation of Hindus and Sikhs as a persecuted minority is a little-studied topic in literature 

dealing with ethno-sectarian conflict in Afghanistan. Hindu and Sikh communities’ history 
and role in Afghanistan's development are examined through a structural, political, 

socioeconomic, and perceptual analysis of the minority populations since the country gained 

its independence in 1919. It traces a timeline of their evolving status after the breakdown of 

state structure and the ensuing civil conflicts and targeted persecution in the 1990s that led to 

their mass exodus out of the country. A combination of structural failure and rising Islamic 

fundamentalist ideology in the post-Soviet era led to a war of ethnic cleansing as 

fundamentalists suffered a crisis of legitimation and resorted to violence as a means to 

establish their authority. Hindus and Sikhs found themselves in an uphill battle to preserve 

their culture and religious traditions in a hostile political environment in the post-Taliban 

period. The international community and Kabul failed in their moral obligation to protect and 

defend the rights of minorities and oppressed communities.  

Keywords: political movements; minorities; social justice 
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Concept of Minorities and their Development in the 

International Documents 

 Hazrat Gul Hesami .   
Abstract 

Research indicates that about one billion people in the world belong to minorities. Documents 

have shown that many minorities face discrimination and deprivation of rights and are victims 

of violence and conflict . 
The clear and unequivocal desire of national, ethnic, religious and linguistic groups to fulfill 

their legitimate aspirations has emerged not only as a means of promoting and unifying 

cultural diversity but also as a means of strengthening the stability and unity of societies. Since 

its inception, the United Nations has put the rights of minorities at the center of its human 

rights work. Respect for the human rights of minority groups is guaranteed, in particular, in 

Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as in the Principles 

of Participation and Non-Discrimination, which form the basis of all the laws of the United 

Nation . The adoption of the Declaration of the Rights of Persons belonging to National or 

Ethnic, Religious and Linguistic Minorities by the United Nations General Assembly in 2005 

has given new momentum to the United Nations Human Rights Program. 

In 1995, the Human Rights Commission approved the establishment of a Working Group on 

Minorities, a special body to which minority groups’ representatives have access . The 

Working Group aims to be at the service of minority groups so that they can share their views 

and concerns at the United Nations and even make recommendations to strengthen their 

status. The Working Group’s aim is to provide solutions to the concerns of minorities and to 
propose realistic measures to promote develop and improve the rights of minorities. 

As the title of the study indicates, the main objective is to assess the rights of minorities in the 

international documents and treaties and to study the relevant changes and developments in 

the field.  
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The Rights of Ethnic and Racial Minorities in Afghan Laws and 

International Treaties 

 Dawood Nazeri . 

Abstract  

Equality and non-discrimination are two core and non-negotiable principles in human rights 

and legal contexts; therefore, any discrimination on the basis of ethnicity or race is prohibited 

and governments are required to respect equality between ethnic groups and fight 

discrimination at all levels. Nevertheless, many people in Afghanistan are discriminated 

against just because of belonging to a particular ethnic or racial minority. The rights of ethnic 

or racial minorities are necessary and essential human rights issues that should be protected 

and considered at the core of legal justice. 

In order to strengthen the human rights situation of ethnic minorities and disadvantaged 

groups and to promote human rights, this research studies the principle of equality between 

ethnic and minority groups in national laws and international instruments. 

The researcher has referred to various resources such as books, articles, domestic laws and 

international treaties to conduct this research; so, the research method is descriptive and data 

collection method is library method. In another part, the minorities’ access to their rights is 
studied and analyzed. And in the final part, recommendations and solutions are provided 

based on the findings of the research.  

Findings of this research show that the minorities in Afghanistan do not enjoy their right to 

equality and non-discrimination as enshrined in the law and treaties and they still face 

inequality and discrimination in various aspects of their lives. The consequences of inequality 

and discrimination against minorities have been illegal immigration, escalation of crimes, 

dissatisfaction with the government and the decline in the credibility of the government before 

the people and the international community. 
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The Rights of Minorities in Islamic Law 

 Abdul Halim Hemat .   
Abstract 

The main reason for the coming of the Prophets is to reassert the fundamental message of 

Tawhid to human beings and acknowledge the oneness of Allah and lead human beings 

through the journey of life and show them - in the light of Sharia - the ways of happy 

individual, family and social life and the way to success in both worlds. They come to teach 

human beings values, standards of living and good relations (code of conduct), to create a 

community in which peace and prosperity prevail; people's lives, wealth, reputation and all 

their human and social rights are protected from any kind of infringement, a society in which 

people's behavior are judged based on fairness and justice.  

Islamic Sharia is a complete and comprehensive Sharia that is not only describing the issues 

related afterlife and the methods of prayer and worship but also describes the methods and 

etiquette of social life and sets out the rules of conduct and interaction with others . And in a 

society where people's rights and obligations are not defined, chaos occurs and this chaos 

leads to violence and deprivation, deprivation produces a sense of vengeance, and this drives 

society to the brink of destruction. So, in this article, we will explain the rights that Islamic 

law has been developed and guaranteed for minorities. 
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The Social, Economic and Cultural Rights of the Minorities in 

the Afghan Constitution and International Treaties 

 Ghulam Sakhi Alizada. 

Abstract  

Legally speaking, "minority" refers to a category of people who are legally, politically, 

culturally or economically marginalized. Minority rights have become a global issue in today's 

world. Afghanistan is a country with various cultural, religious and linguistic minorities. 

These minorities have always sought their legal, social, political, economic and cultural rights 

in all periods of history due to the violation and non-observance of their rights by the ruling 

government. However, since the establishment of a new political system in Afghanistan, the 

rights of minorities have been acknowledged. This study focuses on the social, economic and 

cultural rights of the minorities. The findings of this study show that the social, economic and 

cultural rights of minorities are still not fully respected by the ruling power; therefore, the 

minorities do not enjoy a favorable position in the society legally, politically, socially and 

economically.  
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