http://www.arianafghanistan.com

2021/01/26

دوکتور محمد ظاهر عزیز

بحث فرهنگ
(بخش آخر)
د:حقوق فرهنگی مردم

افغانستان:

مردم افغانستان ،مانند سایر جوامع انسانی حق دارند که در زندگی فرهنگی اجتماع خود آزادانه شرکت نمایند ،از مزایای فرهنگی
بهره مند گردند و در پیشرفت های علمی و فایده های ناشی از آن سهیم شوند .ضمنا ً مردم افغانستان حق دارند در حالیکه در برنامه
های انکشافی کشورشان سهم میگیرند ،در نگهداری ارزشهای فرهنگی خود تأکید نمایند.
عالوه ،توجه به تفاوتهای فرهنگی در کشورما ،احترام و پذیرش آن ،استفاده از تفاوتهای فرهنگی برای توسعه اقتصادی ،اعتالی
دموکراسی وحرمت به حقوق فرهنگی مردم افغانستان ،مسئله حیاتی است .در جهانی که زندگی داریم ،باید بدانیم که شرط ضروری
پیشرفت اقتصادی ،توسعه و بازسازی در رسیدن به ثروت بیشتر و توزیع عادالنۀ ثروت ،احترام به فرهنگ های یک دیگر ،در
درون جامعۀ ما و همچنان آموزش حرمت گذاشتن به فرهنگ های دیگر مردم جهان است.
احترام متقابل تحقق نخواهد یافت مگر آنکه هریک از افراد جامعه ،چه مرد و چه زن ،امکان آنرا داشته باشد که بر اساس تاریخ ،
آداب و رسوم  ،و دانش خود به شکوف ایی فرهنگی واقعی نایل شود .برای تحقق این مدینۀ فاضله ،پذیرش دو شرط اساسی الزم
است:
 :۱هر فرد تبعۀ افغان باید بتواند بدون هیچگونه احساس گناه و بدون ترس از ممنوعیت های عنعنوی غیر معقول که ارزش انسانی
و اسالمی ندارند ،باور کند که به مکان و فرهنگ خاص محلی تعلق دارد .تحکیم شأن و منزلت انسانی هر فرد افغان ،هر قدر هم
که با دیگران متفاوت باشد مستلز م آن است که از طرف دیگران پذیرفته شده مورد احترام باشد .یعنی تمامی فرهنگ ها و شکل
های بیان محترم شناخته شوند .تفاوتهای جنسی (زن ومرد) ،شکل  ،نژاد ،زبان  ،لباس و دیگر تنوع فرهنگی از شایستگی نیک و
پر بار هر جامعۀ انسانی نیز است.
 :۲درصورت پذیرش اصل احترام ب ه داشتن حقوق فرهنگی و تنوع فرهنگی در کشور ما  ،همه افراد جامعۀ ما بهره مندی از
فرهنگی که هویت خود را در آن می جویند و همچنان از فرهنگ ملی و تقدیر و تجلیل از آنها را خواهند داشت .این نوع طرز
تفکر و دید ضامن پیشرفت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و دموکراسی ملی خواهد بود .در این صورت است که هیچ نوع تبعیض و
تحقیر اجتماعی بر فرهنگ ما  ،نه در سطح محالت و نه در سطح کشور ،اعمال نخواهد شد و ارتباط دو طرفه و شایسته و در
خور انسانها بین افراد جامعه ما ،بر قرار و تقویت خواهد شد .ضمنا ً برای مردم افغانستان فهم و دانشی میسر خواهد شد مبنی بر
این که ما مانند سائر جوامع جهانی هم تنوع فرهنگی صاحبقدر داریم و هم در دفاع هویت فرهنگی ملی همکار ،هم نظر و همدست
هستیم و مانند دیگر جوامع بشری در تکمیل و اعتالی شخصیت انسانی با آنها جد و جهد نموده ،شریک خواهیم بود.

ه :تنوع و هویت فرهنگی در افغانستان:
 :1اصل تنوع فرهنگی :
کشورهای چند فرهنگی و چند قومی  ،از آنجمله افغانستان  ،تکیه گاه اصلی و واقعی همبستگی اجتماعی دیموکراتیک هستند.
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در مقدمهء میثاق حفظ و توسعه ای تنوع بیان های فرهنگی سازمان تعلیمی  ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) تنوع
فرهنگی را خ صوصیت متمایز جامعه ای بشری حساب نموده ،به آن مقام مهمی از ارزشهای انسانی  ،قایل میگردد.
گفته شد که فرهنگ برای اکثر مردم موفقیت هنری و فکر به سطح بلند  ،توسعه ای علم و هنر و علوم انسانی و فلسفه را
بخاطر می آورد و بیان نبوغ مردم در یک جامعه تلقی میشود.
آیا گفته میتوانیم که کردار ها  ،طرز تفکر و روش حیات در همه کشورها  ،در همه جوامع و در همه شهرها و قریه ها یکسان
هستند ؟
آیا حق داریم بگویم که خوبی ها  ،ارزشها  ،خوردنی ها و طرز حیات یک جامعه بر جامعه ای دیگر در عین کشور و یا بیرون
از کشور بهتر هستند ؟
آیا میت وانیم ثابت کنیم که نژادی بر نژاد دیگری از لحاظ صورت و یا شکل فزیکی و یا عقالنی برتری دارد؟
آیا لباسها و خانه های مردم در یک کشور یکسان هستند و یا اینکه تفاوت دارند و نظر به ضرورت محیط و حاصالت محل
زیست که دانش ساختن و پوشیدن آن در طول قرنها از طرف مردم آن محل کسب گردیده ،ظاهر شده اند ؟
تعجب نباید کرد که چرا تعدادی از نویسندگان ،ازفرهنگ بعنوان یکی ازعمده ترین و مهمترین مفاهیم علوم اجتماعی نام برده
اند ،چرا که اندازۀ شکل گیری ،رفتار ،کردار و عقاید ما توسط جمعیتی که بدان تعلق داریم بی نهایت زیاد است .ضمنا ً عوامل
محیطی و پیداوار ،در تمامی حاالت و اندازۀ شکل گیری  ،رفتار و کردار ما تاثیرات عمیق دارد و متفاوت اند.
شاید خیلی تعجب آور نباشد که در تاریخ مراودات انسانی  ،اکثر گروههای قومی و یا نژادی بیش از آنکه تحت تأثیر شباهتهای
خود با دیگران قرار گیرند ،متوجه تفاوته ای خود با آن ها شده اند و به این عقیده بودند که اگر دیگران با ما تفاوت دارند ،پس
آنها قاعدتا ً دون مرتبه از ما هستند .این نوع طرز دید نه ارزش معنوی دارد و نه اهمیت انسانی .آنچه اهمیت دارد و درست هم
است اینست که گروههای قومی و نژادی از هم متفاوت اند اما از ن ظر مقام انسانی با هم برابر هستند .دانشمندان انسان دوست
میگویند " گاهی باید عینک فرهنگی خود را برداریم  ،تا بتوانیم شیوه های زندگی اقوام مختلف را عاری از تعصب مشاهده
کنیم".
ضمنا ً ثابت است که از سالهای چند تغییرات عمده و پر ثمری در طرز دید جوامع مختلف با ارتباط تفاوتهای نژادی ،قومی و
زبانی به مالحظه رسیده و اسباب خوشنودی و انسان دوستی گردیده است .در اعالمیه ای سال  1۹۶7یونسکو در بارۀ نژاد ،
عباراتی به این مضمون ذکر گردیده" .گروههای قومی را باید تشویق کرد تا ارزشهای فرهنگی خود را حفظ کنند و از این
طریق در پُربار نمودن کل فرهنگ بشری سهیم باشند".
قبالً ذکر گردید که فرهنگ به رفتاری که مخصوص انسانهاست و همچنان به روشهای مشخص زندگی که در جوامع مختلف
انسانی به چشم میخورد ،اطالق میشود .از نظر مفاهیم تعلیم وتربیه  ،تفاهم بین المللی  ،اکثرا ً پیشنهاد شده است که تهیه و
عرضه ای اطالعات در مورد نوع و طرز رفتار و کردار دیگران امر مهم است .مراد از این گفته این است که نوع اطالعات
بر دیگران تاثیرات عمیق بر کسانی که چنین اطالعات را حاصل می نمایند ،می آورد.
با آنکه کسب اطالعات بر دیگران  ،گاهی به دید دوستانه از مردم دیگر منجر نمی شود  ،ولی بهتر است روابط خود با سایر
مردم را بجای جهل بر دانش استوار کنیم.
در دنیای متحولی که ما زندگی می کنیم و مخصوصا ً با در نظر داشت نقش بارزی که رسانه های گروهی در شناخت و احوال
جوامع مختلف جهان دارد و دسترسی به رسانه های گروهی حتی در جوامع کمتر انکشاف یافته هر روز بیشتر می شود ،
وسیله ای شناخت از جوامع و اقوام جهان نیز بیشتر و سریعتر میگردد .آنچه الزم است اینست که در ارائه معلومات بر دیگران
باید تأکید بیشتر بر انسانیت مشترک همه ملت ها درجهان و همه اقوام درکشورما گردد.
موضوع معقولتر در این زمینه میتواند این باشد که هم شباهت ها و هم تفاوتها را در دید و طرز ارائه اطالعات شامل سازیم.
شناخت ما از فرهنگ هم در نظر گرفتن شباهت ها را حکم میکند و هم مستلزم دیدن تفاوتهاست و در ضمن باید خاطر نشان
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کرد که وجود تفاوتها امر قابل تحمل و عادی است .عالوه بر آن ،تفاوتها خصوصیت متمایز جامعه بشری است .ضمنا ً تنوع
فرهنگی انسانها میراث مشترک شان است و برای حفظ منافع عمومی باید به آن احترام گذاشت.
مهاتما گاندی ،کسی که احساسات آزادی خواهی و انسان دوستی او در اکثر جوامع جهانی قدر میگردد میگفت " :نمی خواهم
که اطراف خانۀ من دیوار باشد .نمی خواهم که پنجره های منزل مرا مهر و الک نمایند .میخواهم همه فرهنگ ها به منزل من
راه داشته باشند و آزادانه بیرون شوند ،بدون آنکه هویت اصلی خود را از دست دهم".
مراد مهاتما گاندی در این گفته  ،پذیرش فرهنگ های دیگران است .این نوع طرز دید و پذیرش در اعتالی فرهنگ او و احترام
متقابل میان فرهنگ ها ،تاثیر عمیق وشایسته دارد.
 :۲تنوع فرهنگی در افغانستان :
به استناد تا ریخ  ،افغانستان کشور صاحب فرهنگ و دارای ارزشهای معنوی عظیمی است که در یک دور تاریخ منتهی نمی
گردند .ضمنا ً تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم افغانستان که من از انها خوشنود هستم  ،یکی از ارزش ها و اصل های بزرگی
است که در وحدت ملی  ،همبستگی اجتماعی  ،شناخت هویت ملی افغانی و پیاده نمودن روشهای دموکراتیک و توسعه اقتصادی
نقش اصلی و اساسی دارند.
کشورما تاریخ چند هزار ساله دارد که در این مدت های طوالنی دستخوش خوبی های فرهنگی و بدی ها قرار گرفته است .در
دور مختلف تاریخ کشور ما ،فرهنگ های شایسته در این سرزمین پیدا شده و ضمنا ً با در نظر داشت موقعیت جغرافیائی آن یا
این که فرهنگ های مردم و جهان دیگر که سابقا ً زادۀ مردم افغانستان نبودند به افغانستان انتقال نموده اند و در این سرزمین
بدرجه عالی فرهنگی ارتقاء نموده و یا این که در هنگام تهاجمات متعدد  ،فرهنگ های مردمان بیرون که توسط مهاجمین به
افغانستان انتقال نموده اند ،گاهی جانشین فرهنگ های محلی گردیده و اکثرا ً با فرهنگ های محلی یکجا گردیده  ،فرهنگ تازه
ای بوجود آمده است.
عالوه بر آن  ،گاهی مهاجمین  ،همه اجزای فرهنگی خود را با خود آورده ،یا با خود نگهداشته اند و یا فرهنگ مردم محل را
برگزیده اند.
دین مبین اسالم مثال برازنده ای است که بعد ازسلطۀ عرب و اکثرا ً در اثر آرزومندی و خواست مردم افغانستان در افغانستان
تعمیم گردید و اسالم عالوه از پیام الهی و دانش اسالمی  ،فرهنگ نوین  ،شامل زبان عربی که بعد در زبان های دری و پشتو
و زبانهای محلی نفوذ کرد  ،با خود ارمغان داشت.
این نوشته متضمن این مطلب است که مردم افغانستان متشکل از اقوام متعددی هستند که در طول تاریخ یا بصورت دائم در این
کشور مستقر بوده اند و یا این که از کشورها و محالت بیرون مرزی امروز افغانستان به این سرزمین مهاجرت نموده و امروز
مردم شایسته  ،دارای تنوع فرهنگی محلی با همه شایستگی ها  ،خصوصیات متمایز جامعه افغانی را تشکیل داده اند.
چونکه تنوع فرهنگی میراث مشترک همه افغانها است  ،باید برای حفظ منافع عمومی به آن احترام گذاشت و از تعدد و تنوع
فرهنگی مردم افغانستان در بزرگی فرهنگی ،ه مبستگی اجتماعی و اساسات دموکراسی واقعی بر مبنای احترام به همه ،استفاده
نمود.
تنوع فرهنگی در افغانستان  ،با ایجاد دنیای نو ،متحرک و در حال تحول سریع و متنوع  ،دامنه ای اختیارات و امیدها را
گسترش میدهد و ظرفیت های انسانی و ارزشهای مردم افغانستان را تقویت میکند و به همین دلیل در صورت استفادۀ معقول و
با فضیلت با ارائه برنامه های علمی فرهنگی  ،سرچشمه ای رشد متدوام اجتماعات مردم افغانستان را میسر می سازد.
تنوع فرهنگی مردم افغانستان که دارای شایستگی های صاحبقدر انسانی هستند ،اسباب تقویت اساسات دموکراسی ،همبستگی
ملی و اجتماعی ،تحمل و بردباری ،عدالت اجتماعی و احترام متقابل بین مردم و اقوام مختلف و محالت افغانستان میشود .برای
تقویت صلح و امنیت ،حقوق بشر و شناخت و احترام به یک دیگر در سطوح محلی و ملی ضروری بحساب می آید.
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همه تحوالت و اثرات جهان امروز هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی و محلی حکم می نمایند که فرهنگ در طی زمان
متنوع میگردد .این نوع اثرات در تنوع فرهنگی مردم افغانستان نیز نقش کلی دارد و در تمامی حاالت حیات فرهنگی و زندگی
ما ظاهر میگردند .ضمنا ً ریشه در اصالت و کثرتگرائی هویت ها و بیانهای فرهنگی مردم افغانستان نیز دارد.
اگر تاریخ درد آور سالهای نه چندان دور کشور ما درسی برای ما داشته باشد ،این درس آن است که باید از تنوع و تفاوتهای
فرهنگی مردم افغانستان خوشنود باشیم و از آنها درس زندگی در راه برابری ،عدالت اجتماعی ،همبستگی  ،نه تنها قبول احترام
بدیگران ب لکه عمل احترام به همه ،بگیریم و بنیان اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی کشور خود را مبتنی بر بردباری و سازگاری
متقابل افزایش دهیم.
خاویرپریز ،سرمنشی(سکرترجنرال) اسبق سازمان ملل متحد گفته است" ،هیچ فرهنگی بر فرهنگ دیگر برتری ندارد و
فرهنگها میتوانند با مفهوم ها و نگرشهای جدید خود یک دیگر را غنا بخشند".
و:هویت فرهنگی و جامعه افغانی:
سرنوشت جوامع امروزی در چنان صحنه ای وسیع بنیان گذاری میشود که تمامی کرۀ زمین را در برمی گیرد .جوامعی که تا
چند دهه قبل میتوانیستند با عدم اطالع کامل از وجود یک دیگر  ،زندگی کنند ،امروز در تماس هرچه نزدیکتر و منظم تر ،
هر روز  ،هر ساعت و حتی هر ثانیه می باشند.همه ای این جوامع بطور روز افزون بریک دیگر تأثیر متقابل می گذارند و
اتکأ به یک دیگر در بسیاری از رشته های فعالیت انسانی بصورت واقعیت در آمده است.
جامعه افغانستان در سطح ملی و محلی از ای ن واقعیت بدور مانده نمی تواند .تبادل افکار ،مال التجاره ،اطالعات و نقش حیرت
آور تاثیرات جهانی شدن برهمه اجزای اجتماعی و طرز حیات افغان ها تاثیر می نماید .تبادالت تجارتی ،سیاحت ها و از همه
زیادتر ،دسترسی به تحوالت اجتماعی و اقتصادی از طریق وسایل ارتباط ،نشر ات و اطالعات که فاصله میان جهانیان را به
چند ثانیه تبدیل نموده  ،در تعمیم این گفته اثرات عمده دارند.
اید در پهنه ای فرهنگ است که تقاضاهای متناقص جهت برقراری روابط جدید جهانی به آسانی قابل تشخیص باشد .قلمرو
ارتباطات بین انسانها بصورت جهانی در می آید و کمی ت دانش و اطالعات موجود پیوسته در حال افزایش است .باتوسعه
تکنالوژی و همه وسایل سریع و درحال انکشاف حیرت آور ،امکان جمع اوری این دانش و اطالعات  ،ذخیره کردن و انتقال
آنها ( به دقیقه و ثانیه بسرعت نور برق) از یک نقطه به نقطهء دیگر در روی کرهء زمین و ماورای زمین نیز دایما ً در حال
گسترش است.
این مبادالت ،تماسها و پخش سریع اطالعات  ،برای یکسان سازی سلیقه ها  ،روشها ،رفتارها و دیگر اجزای هر روزه ای
زندگی انسانها همرا است و هم مانند کردن ،هم نوع کردن بعضی از نمونه های زندگی ،تفکر و عمل تولید و مصرف را تبلیغ
میکند.
این عمل همنوائی و یکسان سازی روبه توسعه ،به تدریج حوزه های بیشتری از فعالیت انسانی را در سطوح ملی و محلی ،
مورد تهاجم قرار میدهد و شاید در حاالتی  ،باعث تغییر شکل ناموزون گردد زیرا هر آنچه را که با آن مطابقت دارد ،ارتقاء
می دهد و هرچه که بر سر راهش می ایستد و مقاومت میکند ،نابود می سازد.
اگر این منطق به افراط کشیده شود ،می تواند به تحجر انسانها بیانجامد ،زیرا تنوع ،چنانچه بر مبنای تساوی کامل پذیرفته شود
یک منبع اساسی و نیروی حیات بخش برای هریک از جوامع انسانی بحساب می آید.
خواست دفاع ازهویت فرهنگی مردم ا فغانستان در حال حاضر می باید به عنوان یکی از نیروهای عمده ای محرک پیشرفت
همه اجزای اجتماعی جامعۀ افغانستان پذیرفته شود .بعید است این اراده و دفاع  ،نمایانگر برگشت به گذشته ای تغییر ناپذیر و
خود محصور باشد .بدین ترتیب چنین مفهومی از هویت فرهنگی برای پیشرفت افراد و جوامع در کشور ما هرچه بیشتر
ضروری بشمار میرود .این نوع عمل ،یعنی دفاع از هویت فرهنگی مردم افغانستان با پذیرش اعمال و روش نیک پیشرفت از
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طریق کسب دانش و هماهنگ ساختن دانش و فرهنگ  ،ارادۀ مردم را تقویت کرده و استوار نگاه میدارد ،منابع درونی را قابل
ب هره برداری میکند و تغییرات الزم را تبدیل به سازگاری خالقه می سازد.
امروز چنین تشخیص داده شده که مفهوم هویت فرهنگی در قلب مسایل توسعه قرار دارد ولی این واقعیت دیری نیست که مورد
پذیرش همه قرار گرفته باشد .توسعه وقتی مؤثر است که بر ارادۀ هرجامعه به منظور تأمین احتیاجات آن استوار شده باشد و
بدرستی هویت زیر بنائی جامعه را بیان کند.توسعهء واقعی وقتی میتواند صورت بگیرد که با درک هویت فرهنگی مردم از
درون جامعه نشأت بگیرد ،با ضرورتهای مردم و هماهنگ ساختن توسعه با مزایای تعلیم وتربیه و آموزش همه گانی  ،سازگاری
انرژی جامعه را در حرکت آورد .جامعه ایکه درآن هر فرد ،هر
داشته باشد و کلیه جنبه های زندگی را در بر گرفته و تمامی ِ
قشر حرفه ای و هر گروه اجتماعی در تالش همگانی نقشی ایفا میکند و در منافع حاصله نیز از طریق پالنهای اقتصادی بر
مبنای حرمت به فرهنگ و هویت مردم  ،نیز سهیم می باشد.
با پذیرش تعریف فرهنگ به صفت عنصری که شامل همه دانستنی ها و عکس العمل های فرد و محیط محوله ای او با بُعد
وسیع زندگی گروهای اجتماعی  ،یعنی مجموعه ای روش ها و شرایط زیست یک جامعه که به اساس بنیاد مشترکی ازعنعنه
ها و دانش ها و نیز اشکال مختلف بیان و تحقق فرد در درون جامعه به هم پیوند خورده اند ،به مسایل هویت فرهنگی و تحول
اجتماعی و اقتصادی زیر می پردازیم:
کشور ما که خواهان توسعه اجتماعی  ،اقتصادی و سیاسی بر اساس حرمت گذاشتن به ارزشهای معنوی و هویت ملی فرهنگی
است  ،بر حفظ شخصیت خود نیز تأکید دارد و ا مادگی روبرو شدن با مشکالتی است که به سادگی قابل رفع نیستند ،بهرحال تا
زمانیکه مسایل توسعه از مسایل فرهنگ جدا باشد  ،مشکالت وجود خواهد داشت.
پس توجه به تفاوتهای فرهنگی مردم افغانستان و پذیرش و احترام به آن مهم و حیاتی است .شرط ضروری بلند رفتن ورشد
اجتماعی و رسیدن به مزایای دموکراسی و ثروت بیشتر و توزیع عادالنه ای این ثروت  ،احترام به عقاید یک دیگر  ،احترام
به تنوع و تفاوتهای فرهنگی مردم و جد و جهد در راه حفظ عالمانه و عاقالنه ای هویت فرهنگی مردم افغانستان است .احترام
متقابل تحقق نخواهد یافت مگر آنکه هریک از افراد جامعه ما ،چه مرد و چه زن افغان امکان آنرا داشته باشد که بر اساس
تاریخ پر افتخار افغانستان ،آداب و رسوم خوب مردم افغانستان و دانش خود ،به شکوفایی فرهنگی واقعی نایل شود.
برای تحقق این مرام ملی ،من بر ارزشهای معنوی  ،صداقت ملی و هویت فرهنگی مردم افغانستان حساب می نمایم.

ز :ستراتیجی و پیشنهادات مشخص در جهت حفظ هویت فرهنگی در کشورما:
با فهم این مطلب که فرهنگ همیش در حال تحول است .سرعت تحول فرهنگی و یا غنامندی فرهنگ با نفوذ اطالعات و
تکنالوجی اطالعاتی ،افزونی سفر ها از یکجا بجای دیگر و بنابران مالقات با مردم کشور های دیگر و شناسایی با اجزای
فرهنگی شان در قرن بیست ویکم به ماه ،روز و یا ساعت حساب نمی شود بلکه چند ثانیه بکار است تا از احوال جاپانی ها و
کوریایی ها در کلیفرونیا مطلع شویم .با وجود این که تأثیرات رسانه ها و دیگر وسایل دست داشتۀ تکنالوژی نو در اجزای
فرهنگی تمامی جوامع دنیا نهایت سریع شده است ،برای شناخت شخصیت سیاسی ،اجتماعی و مزایای فرهنگی یک کشور یا
یک جامعه ،حفظ ارزشها ،هویت و میراث فرهنگی برای هر جامعه از آن جمله جامعۀ افغانی ،برای مردم امروز و فرزندان
آیندۀ کشور ما نهایت ضروری و مهم است .بقای هویت فرهنگی مردم افغانستان که نیز مشتمل است بر حفظ و احیای میراث
های محسوس و غیر محسوس فرهنگی ،که در حقیقت حفظ شخصیت افغانها نیز محسوب میگردند.
با تأسف باید گفت که نه دستگاه دولت افغانستان ونه فرهنگیان افغان نظر به ملحوظات متعدد در این راه یعنی حفظ و ارتقاء
ارزشها و میراث فرهنگی مردم وطن ،خدمت شایسته نکرده اند.
برای این هدف گرانبها که سرنوشت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی امروز و فردای کشور نیز به آن وابسته است ،پیشنهادات
زیر را به مقامات مسؤو ل دولت و فرهنگیان محترم کشور تقدیم می نمایم .باید بگویم که این پیشنهادات کامل نیستند ،اما می
تواند به صفت شروع گفتار و کردار ضروری بحساب آیند:
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 .1با حفظ روحیه ای میثاق نگهداری از میراث فرهنگی غیر محسوس ،مصوب سی دومین کنفرانس عمومی یونسکو(2003م)
و میثاق حفظ و توسعه تنوع بیانهای فرهنگی مصوب سی وسومین کنفرانس عمومی یونسکو(200۵م) ،طرح و تهیه پالیسی
ملی فرهنگی در جهت حفظُ ارتقاء و تو سعۀ فرهنگ.
 .۲طرح یک زیربنای ملی فرهنگی بعنوان یک ستراتجی وسیاست درازمدت و مؤثر در جهت شناسائی ،حفظ وارتقای فرهنگ
مردم افغانستان و پذیرش این اصل که مردم افغانستان دارای فرهنگ متنوع هستند که از طرف همه مساویانه احترام میگردند.
 .۳اهمیت دانش های عنعنوی مردم افغانستان و استفاده از ساختار اجتماعی و به عنوان منبع سرمایهء معنوی و مادی و سهم
دانش های عنعنوی در توسعهء متداوم و مناسب

.۴

قبول فرهنگ در انسجام اجتماعی به طور کلی و پذیرش توانائی خاص فرهنگ در بهبود مقام و نقش زنان افغان به صفت

رکن اساسی حقوق انسانی ،دموکراسی و حق برابری.
 .۵رد نمودن وطرد رسم ورواج های مضر در جامعه ،مانند سلوک ستمگارانه وغیر اسالمی با زنان و دختران وتحمیل زندگی
مشقت بار بر ایشان.

.۶

مطالعهء ساختار  ،نظامها و نهادهای فرهنگی در افغانستان با در نظرداشت تاریخ و سهم مردم افغانستان در غنی ساختن

فرهنگ های کشورهای منطقه و دیگر کشورها.
 .۷شناخت مشکالت و توسعه ای فرهنگ در افغانستان و ضرورتهای اصلی در راه توسعه ای همه امور فرهنگی به منظور
استفاده از مزایای فرهنگی در انکشاف اقتصادی ،اجتماعی ،دموکراسی و برابری همه مردم کشور.
 .۸حفاظت و نگهداری هویت اسالمی و فرهنگی  ،وحدت ملی مردم افغانستان از طریق شناخت شخصیت و شکوفائی فرهنگی
و دسترسی به تعلیم وتربیه  ،اطالعات و دانش.
 .۹ارائه مفاهیم و تشریحات کلی مبنی بر این امر که عوامل فرهنگی  ،تعمیم و گسترش مفهوم فرهنگی  ،پذیرش توسعه فرهنگی
به عنوان بُعد اصلی توسعه ،در حالت امروز و فردای کشور ضروری است.
 .۱۰با اعتبار و رعایت مادۀ چ هل و هفتم قانون اساسی افغانستان ،تعادل ارزشها و سنت های واالی جامعه ای افغانی  ،تنوع
و غنامندی فرهنگی  ،تدوین و تعیین اهداف و سیاست فرهنگی و تهیه ای ستراتیجی های قصیرالمدت و طویل المدت به منظور
ارتقأ و انکشاف فرهنگ در افغانستان.
 .۱۱راه یابی و مشورت جهت تم ویل برنامه های بازسازی و انکشاف خدمات فرهنگی در افغانستان.
 .۱۲ارائه برنامه های تعلیمی در راه ارتقأ و انکشاف فرهنگ بصورت مجموع و خاصتا ً جهت احیا و یا توسعهء فرهنگ های
محلی به شمول زبانهای مردم افغانستان.
 .۱۳طرح و ارائه یک برنامهء کامل و عالمانه فرهنگی در جهت سهم و نقش بارز رسانه های گروهی در معرفی،نگهداشت
و توسعه فرهنگ در افغانستان و شناخت فرهنگ های محلی مردم افغانستان.
 .۱۴بر قرار کردن اولویت ها و طرح پالن دراز مدت و کوتاه مدت  ،با همکاری مشترک وزارتهای اطالعات و فرهنگ ،
معارف  ،تحصیالت عالی و منابع و مراکز ارتباط جمعی ،خصوصی و جامعهء مدنی.
 .۱۵تاسیس شبکه های منطقوی و محلی برای مطالعات و جمع آوری معلومات در بارۀ عنعنه های محلی در حال گم شدن .
 .۱۶تقویه زبانهای محلی و معرفی زبانها برای مردم افغانستان و توجه خاص به زبان های که تعداد گویندگان آن بسیار اندک
شده اند و در حالی از بین رفتن هستند.
 .۱۷تحقیقات علمی از طرف موسسات علمی  ،پوهنتونها در زمینه ای فرهنگ های نا ملموس و درحال از بین رفتن و نگهداری
اطالعات در این باره .اکثر میراثهای فرهنگی غیر محسوس در حال از بین رفتن هستند( .میراث های فرهنگی نا ملموس
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عبارت اند از آواز خوانی های عنعنوی محلی ،غیچک ،اتن ها ،قصه ها و افسانه هایی که از زبان بزبان دیگری انتقال می
نمایند ،درامه ها ،رقص های مردان وزنان خاصتا ً در دهات .میراث فرهنگی غیر محسوس را میتوان ثبت کرد ونگاهداشت).
 .۱۸تشکیل انجمن های ملی فرهنگی و تشویق فرهنگیان و هنرمندان و دیگر کسانیکه عالقمند حفظ و انکشاف فرهنگ مردم
افغانستان باشند.
 .۱۹تهیه و نشر پیامهای رادیوئی  ،تلویزیونی و آموزشی در راه احترام به تنوع فرهنگی و نقش فرهنگ در وحدت و همبستگی
ملی  ،احترام به حقوق انسانی (مرد و زن)  ،صلح و دموکراسی.
 .۲۰تشویق و رشد صنایع دستی و صنایع فرهنگی محلی و استفاده از آن در توسعهء حیات اقتصادی مردم.
 .۲۱با دقت کامل ،تبلیغ سراسری در کشور در جهت حفظ و نگهداری میراثها و اثار فرهنگی منقول و غیر منقول و پذیرش
این امر که میراثهای فرهنگی در واقعیت غنای ملی فرهنگی همه مردم افغانستان هستند.
 .۲۲تبلیغ علیه تفحصات و کاوشهای فرهنگی غیر مجاز و جلوگیری جدی از قاچاق و تخریب آثار فرهنگی مردم افغانستان.

ح :گفتار نهائی:
امروز زندگی افغانها ،در هر واحد قومی و فرهنگی ایکه قرار دارند  ،در مقطع زمانی مورد بحث و مطالعه قرار میگیرد که
بین حقوق و وجایب شان آنچه در قانون اساسی افغانستان به آنها سپرده شده  ،باید توازن بر قرار گردد .اما این توازن فقط در
صورتی از طرف همگان پذیرفته خواهد شد که برابری همگان را در پی داشته باشد و این به نوبت خود احترام کامل به آزادی
و حرمت اقلیت ها  ،عنعنه ها و فرهنگ شان را ایجاب می نماید .کوتاهی در این امر اسباب مشکالت سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی را تولید خواهد نمود.
فرهنگ بصورت روشن یک عرصهء مهم شکوفائی است  ،قلمروی است که در آن نبوغ خاص یک ملت یا یک فرد  ،بهترین
مجال بروز پیدا می کند ،اما مشروط بر آنکه وسیله ای به باز پس نگری به هویت موهومی نباشد و خاطره ای شود ،تحرک
امیز به سوی اینده ،آینده ای پر از امید و سرشار و برخوردار از عقل و دانش و ضمنا ً بطور متداوم ،خاطره ای باشد که هر
شخص در ارتقاء و تعالی فرهنگی دسترسی و سهم داشته باشد.
حرمت به روش حیات دیگران و پذیرش تنوع فرهنگی در کشور ما وسیله و بهانۀ حذف دیگران نیست ،بلکه پیشنهادی برای
سهیم شدن با دیگران و همبستگی است که حاصل آن اعتال و ارتقای فرهنگ مشترک مردم افغانستان می باشد و حتما َ جامعۀ
افغانی را بسوی مزایای انسانی رهنمائی می نماید.
امید است که م ردم افغانستان با استفاده از غنامندی های فرهنگی خویش در راه اعتالی مزایای جامعه انسانی ،که خود در ان
عضویت دارند  ،همیشه کوشا باشند.
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برای مطالب دیگرداکتر دوکتورمحمد ظاهر عَزیز ،اینجا کلیک

شمار ٔه  7از 7صفحه

برای ارسال مقاالت به روی لینک ذیل کلیک نمائید!
info@arianafghanistan.com

