
   نوشته از  بصیر دهزاد

 

 حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان و فرهنگ

 سومبخش 

 

های سووووسووویو)وایع  شامسی شوووناسووو ب اند کی در بسدهای تاری  ، بشووور هویت، زبان و کلتور مفاهیم و ارزش"

شوند. این مفاهیم در یع بررس  عدا)تمندانی و م شناس ، سیاس  و حقوق  بی تسریف، توضیح و نتیشی گیری گرفتی 

های اتنیک ، کلیدهای اسواسو  و ریر شوکننده را برای وفال مل  بی ها یا گروهتواند در شوامع با کثرت قومحقوق  م 

 دست دهد تا شامسی در یع ثبات اشتماع ، بی دست آوردن اهداف کالن مل  و فراقوم  قوام یابد.

تن حفظ، تداوم و انکشواف هویت زبان و فرهنگ یع حق ببس  اسوت کی در مستبرترین اسوناد از دیدگاه حقول داشو 

تواند بدون  م.ب بیان گردیده اسووت رهر کم م   ۱۹۴۸ا)ملل  حقول بشوور  شملی کنوانسوویون بینا)ملل  منحقوق  بین

ي از حی، نااد، رنگ، شنم، زبان، مقهد، عقیده سووویاسووو  یا هر هیچ عقیده دیگر و همچنین گونی تمایز م صووووصوووا

های  کی در اعالمیی حاضوور قکر  ملیت، وضووع اشتماع ، ثروت، نسوود یا هر موقسیت دیگر از تمام حقول و کلیی آزادی

 ب.۱مند گردد«  شده است بهره

های تحت ضمانت قوی های وفال مل  در وشود احترام با ارزششوهر موضوع در آن است کی این کلیدها و ارزش

نمایند و تببیق و اشرای آن را بال تبسیض و قوانین مل  قرار گیرند کی در چهارچود حاکمیت قانون کسوووود اعتماد م 

 "سازد.بال استثنا ممکن م 

در این بخش  مقاله که در واقعیت  ادامه بخش دوم است،  حق  حفظ، تداوم و انکشاف هویت، زبان ، فرهنگ و قومیت 

 ه افغانی  و در تحت ضمانت  حاکمیت قانون  مورد بحث قرار خواهیم داد. را  در شرایط کنونی جامع

 چرا این موضوع  قابل یع بررس  ضروری است؟

در شررایط کنونی ددید  تعققیت ها  قومی ببر بنیاد تبعی  و تفو(  به یکی از مباحث دا  تحمیقی مبد  سراخته شرد  

شروند  ها  احسراسراتی و مشرکوو رو  صرحنه هورد  میچهر نردند و اسرت. مباحث که از مجراها  ننگ تحری  می

ها  اتنیکی یکدیگر به اهانت و دشررررنام متوسرررر  که از سررررطم عدم عفت کفم افراد هم قماش فراتر رفته حتی بر نرو 

شوند که در اص  معنویات ی  نرو  بزرگ ها  مینردند. به مفهوم دیگر تعر  به حریم زبانی، کقتور  و ارزشمی

 .دهدعی جامعه ما را تشکی  میاجتما

طقبانه به  داند تا تمام نیروها، حققات و افراد ترقی خوا  و مقی در ی  مبارز  بزرگ وحدتنویسررررند  قاب  ت کید می 

مذهبی مختقفه   -خاطر در مسرریر قرار دادن دروسرره مقت سرراز  بی  جامعه افغانی با کقتور، زبان و روان عقاید دینی

بکشررانند. این وظیفه جد  و با مسررتولیت دولت و دولت مداران هم اسررت که در مورد جقونیر  و  خود را در کنار هم

 دیشگیر  از تخاصمات زبانی و قومی اقدامات جد  بیش از دیش نماید.



مسر له یا دروسره مقت سراز  و حفظ حقو( هر نرو  اتنیکی و دارا  کقتور، فرهنگ و زبان یکی از وظایف ت خیر  

ها   ها و نرو داشررتن حقو( قوماند. همان طور  که مصرروون نگهنادذیر هر نرو  اسررت که در مسررند قدرت تکیه زد 

ببه حیث اجزا  کقتور و فرهنگ در غنا  مقی   شررران برا  ی  جامعهها  اجتماعی و فرهنگیاتنیکی در حفظ ارزش

مسررتولیت   تر  و درها  قانونی و زمینه برا  رشررد و تکام  هنان نیز یکی از بزرگحایز اهمیت اسررت، ایجاد تضررمین

باشرردک که ما تحت حاکمیت قانون تعمی  و دارا  ضررمانت اجراری برا  حفظ، ترین وظایف ی  دولت و دولتمداران می

 ها ضرور  میدانیم.شاف این ارزشتداوم و انک 

نیرد که عدم و یا عوام  و فکتور ها  بازدارند  تطبیق قانون توسرررط موسرررسررره  بحث حاکمیت قانون زمان باال می

دولت و نهادها  حراسرت حقو( به شرکقی این اصر  را به چالش نیرد. اصر  مشرروعیت قدرت با اسرتفاد  غیر مشررو  

 نیردزیر ستا  قرار می ٬بینی نماید ها را دیشقوانین و بخصوص قانون اساسی هن ها  کهدولتمداران فراتر صفحیت

حرف بزرگ و نتیجه نیر  از سرریسررتم توتالیتر در نفته مهم ژان ژاو روسررو در ا ر مهم اش اقرارداد اجتماعی  

ها بدترند. این خود از هندانند، حاالن که ها خود را صراح  اختیار دیگران میبعضریچنین خفصره نردید  اسرت که» ا

کنم بتوانم به تواند این امر را مشررو  جقو  دهدن تصرور میدانم. چه چیز  میتغییر چگونه صرورت نرفته اسرتن نمی

  ۴این درسش داسخ دهم.  ب

در جامعه کنونی افغانسرررتان و تسرررقط طالبان به کرسررری قدرت بحث حاکمیت قانون بحث حق ه  حیات را به خود  

اقتصراد  و فرهنگی جامعه را نه تنها به باز داشرتن   ٬ها  حیات اجتماعی، سریاسری  که عدم هن تمام عرصره نرفته اسرت

از انکشررراف و نهادینه شررردن هن مواجه سررراخته اسرررت بقکه مقت را به فروداشررری قومی و زبانی، اوجگیر  تضرررادها  

ختره اسرررررت. باید نفرت که جامعره در فقر و بحران عمیق اجتمراعی و خطر ی  جنرگ جدید داخقی مواجه سرررررا ٬اجتمراعی

بیسررت سررا  بعد از کنفران  بن روز تا روز در عمق بحران فرو رفته اسررت و اکنون این بحران به ی  فاجعه بزرگ 

ها  مقی ما در ی  جمع ک  منافع و ارزش ٬انسررانی دارد مبد  نردد. سررتا  عدم موجودیت مشررروعیت، حاکمیت مقی

 و  بحث روز است.طرف نیستی قرار دارند و موضبه

 

 حاکمیت قانون در یع توضیح کوتاه

انتشررار یافت. او   1762کتا  قرارداد اجتماعی، ا ر ژان ژاو روسررو اولین کتان اسررت که سررا  لحاظ تاریخی   آز

 . این جمقه او  رسراله و  اسرت که از بدو انتشرار ۵ب  شرود اما همه جا در بند اسرت .نوشرت که اانسران هزاد زاد  می

باعث به وجود همدن نفت و نوها و مباحث درحرارت و چالش برانگیز  شررد  اسررت. روسررو با رد این نگرش که تحت  

  شهروندان نوید که باید میان همهسقطه درهوردن سایرین، حق طبیعی هر کسی است، از قرارداد  اجتماعی سخن می

ز مطرح کردن این نظریه بنیادین، به مسرار  مربوط  ی  حکومت عنوان خاسرتگا  نهاد قدرت وجود داشرته باشرد. او د  ا

ها  کند که برخی هن را طرحی از حکومتا  اراره میدردازد و تصررررویر  را از جامعهبه قانون، هزاد  و عدالت می

  .6ا  برا  اصو  دموکراسی باند و برخی دیگر، اعفمیهتمامیت طق  در نظر نرفته

قوقی اسررت که در هن حقو( و مسررتولیت شررهروندان و موسررسرره حقوقی دولت حاکمیت قانون به ذات خود سرریسررتم ح

هزد بقکه نهادها  حراسررت حقو( موظف به تطبیق هن در چوکات  ت بیت نردید  که نه تنها در قانون اسرراسرری تسررجی  می

ون باشررررد. همچنان شررررهروندان در زیر چتر حمایت قانبینی نردید  اسررررت، میقدرت و صررررفحیت که در قوانین دیش



نمایند، بدین معنی که شرررهروند در حفظ و نمایند و بر هن اعتماد میها  حقو( شرررهروند  خویش را کسررر  میتضرررمین

نردد. حاکمیت قانون مسر له مسرتولیت و خانواد  نی، اجتماعی، بدون اسرت نا، برخوردار می  ٬حراسرت از امنیت شرخصری

بدون اینکه فرد یا افراد   ٬ود را بهر طور  شررررک  و نظم دهد  نماید که افرد حق دارد زند  نی خفرد  را نیز بیان می

  .7دیگر و یا اجتما  و مشروعیت قدرت را متضرر سازد  ب

حراکمیرت قرانون بیران این هم اسرررررت کره دولرت شرررررهرونردان را مکقف بره رعرایرت قرانون و احترام بره محتوا  قوانین 

 سازد.می

دارد که شررررورش و ی  مفهوم و ارزش بزرگ اراره می  نظر مونتسررررکیو در کتا  روح القوانین ی  فشرررررد  از

  ۸برد و هنچه ی  جامعه بدان نیاز دارد قانون است. بخونریز  کار  از دیش نمی

دهد بقکه اصرر  مشررروعیت قدرت نیز ی  فکتور اسرراسرری جدا اصرر  حاکمیت قانون نه تنها تقسرریم قدرت را افاد  می

نماید تا دد که شرهروند حق داشرتن انتخا  نمایند  نان شران را کسر  مینرنادذیر اسرت که شرام  فکتور دموکراسری می

ها قوانین را به وجود بیآورند که خود شررررهروندان باید هن را رعایت نمود  محترم بشررررمارند. فکتور دیگر در مفهوم هن

 حاکمیت قدرت عبارت از درنسیپ قدرت دولت است در همان محدود  صفحیت و 

ه قانون به این موسرسره حقوقی تفوی  نمود  اسرت. بدین معنی که دولت بمانند شرهروندان باید نماید کقدرت کسر  می

  ۹ها حفظ و انجام خدمت نماید. بخویش را در محدود  همان صفحیت

توضررررریم و تعریف از مفهوم حراکمیرت قرانون بیران این هم اسرررررت کره دولرت و شرررررهرونرد در دو طرف یر  قرار داد  

مشررروعیت قدرت بتقسرریم قدرت  و تسرراو  حقو( در محور ی  نظام  ٬موضررو  کسرر  حقو( اجتماعی قرار دارند که

که ی  تقاب  و بدی  در برابر سررریسرررتم توتالیتر یا اقدرت یعنی من  که در نظریات فیقسررروف بزرگ قرن    یابدتبقور می

  1۰نردید  است. ب هیهرا زیهژد  ژان ژاو روسو ن

 افغان حاکمیت قانون بح، داغ در شامسی 

هاد بن بر زند  نی مردم خسرته از دیکتاتور   نها  د  از تدویر کنفران  نامبیداد عدم حاکمیت قانون از اولین سرا 

ظالمانه و عق  نرایانه طالبی سررایه انداخت و بدان به حیث ی  روزنه جدید امید بسررته بودند. در تعین همه دالیسرری ها 

رهبر  جامعه جهانی بخصروص دسرتباز  ها  معقوم و مکتوم ایاالت متحد     دیرامون سراختار نظام در افغانسرتان، تحت

الشم  است که بحران حاکمیت قانون در بیست  انگقستان و شرکا  ناتو هغاز نردید. این ی  واقعیت اظهر من  ٬همریکا 

ط بود  اسررت. سررا  اخیر بر وسررعت و عمیق شرردن بحران و عدم اعتماد شررهروندان با هن بر روان اجتماعی جامعه مسررق

دموکراسرری و جامعه و حقو(    ٬شرردت نرفتن تفاوت نظرها بین درنسرریپ ها  دموکراسرری بر بنیان حقو( بشررر  ا  عفوت

ها  دیوبند  طراز داکسرتانی و باالخر  تسرقط  مدرن مدنی با درنسریپ ها  شرریعت عق  ماند  برنرفته شرد  از مدرسره

اند، تقاب  این روشررنگر  و مدرنیزم در تقاب  و تضرراد قرار نرفته  ٬ی  رسرروم و عنعنات نادسررندید  اجتماعی که با نونرار

 ها و موانع را ایجاد نمود.ها و عمقکردها در سطم جامعه تنشنیر موضع ٬ها و تفاوت نظرها اندیشه

 

 نفوق رسوم و عنسنات منبقویب  ٬تسلقیت بی گروه اتنیک  ٬بح، حاکمیت قانون در سبح شامسی  محل



توان مجزا از درجه رشررد و انکشرراف اجتماعی به ارزیابی نرفت. روان اجتماعی برا  انون را نمیبحث حاکمیت ق

  اند، در ی  دروسررره طوالنی تغیر و تکام  ها  اجتماعی که هنوز در قوانین مدون نگردید دذیرش نورم ها و ضرررابطه

بخصروص سرمبو  تتوتالیتاریزم   ٬ها  توتالیتر  دولتترین تاریخ دموکراسری و بعد از دذیرند. جامعه ارودا با طوالنیمی

سرریزدهم در اوای  قرن هژد  میفد ، به دذیرش اصرر  حاکمیت قانون ر مشررروعیت و تقسرریم قدرت قدرت یعنی لودوی   

  نادذیر اجتماعی مبد  نردید  اسرت. این موضرو  را باید نای  نردید  اسرت که بدون شر  در ی  دروسره به روان خق

ها و رسرروم که عام  عق  ماند  نی فکر  و اجتماعی در دو بعد دید و مورد بررسرری قرار داد» یکی برخورد با سررنت

 ها  اتنیکی مردم افغانسررتان که در مجمو  فرهنگ مقی مااند و بعد دیگر در حفظ، تداوم و انکشرراف فرهنگ نرو مقت

 ....ادامه دارد.سازند. ما در باال بر بعد دومی بیشتر توضیحات اراره نمودیمرا می

 


