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 پوهنیار بشیر مومن

 بی رفهنگی رد حوزه رفهنگی
 

رگ هچ ارموز ممکن . اتریخ مهارجت افغانها رد اریان هب اسلهای بسیار دور ابز می رگدد. ربااسس احصاهی اهی غیر رسمی رد حدود دو میلیون افغان رد اریان زنده گی می کند 
، اام اسبقه این رگوه اقلیت رد اریان این طور نشان می دهد هک رد تمام طول طاب کندخ بخواهد هک دل اشن  رهقسمی ایاست هک بخشی از جامعه اریانی، افغانها را خرطانک، و

از نگاه اریانیان هب بخشی  ابزاتبی اشید  آن چیزی هک ارموز دولت اریان رد حال ارجای آن است، . اتریخ، حضور این مهارجین رد اریان، وجهه ای منفی نداشته است
انتخاب همسر و مکان زنده گی هک از   غیر انسانی، توهین و تبعیض، عدم رعایت حقوق اولیه افغانها از جمله حق زنده گی، تحصیل، یمهارجین ابشد؛ رفتاراهی زننده و اگه این 

حتی والدینی افغانی . قابل افغانها قابل مشاهده استاصول اصلی اعالمیه جهانی حقوق بشر است و بسیاری دیرگ، از جمله مسائلی است هک رد رفتار روزرمه اریانیان رد م 
 .هستنداست، محروم  انساناز حق تحصیل هک از حقوق اولیه رهرفزندان اشن تعاقب آن اکرت هویت وم بدون سند رسمی ، از داشتن 

دم رپداخت دستمزد اکفی و اگه رپداخت نرکدن دستمزداه هب این قشر تحقیر ، ارخاج از مکتب، ع. این سلسله عوامل، ابعث شد هک افغانها رد اریان روزاگر بدی داشته ابشند 
 مسالل مهارجین رد اریان، مهارج و همچنین عدم حمایت اهی قانونی هب دلیل عدم دلسوزی مسئوالن و عدم توهج هب قوانین حقوق بشری و کم توجهی مسئوالن بین المللی هب

نرگش زجم رگاایهن و . و هب همین رتتیب، دولت اریان وجهه سخت رتی هب خود رگفت و رد صدد ارخاج آنها از اریان رب آمد.دبیشتر راههای امید را رد میان این قشر بسته بو
تحقیرآمیز هب انسان رشیک اند افکاررپستان هم رد  رفهق رگااین، ژنادرپستان و قوم. خالهص نمی شودبنیادرگایی ارتجاعی هب انسان رد 

. 

رفوردین از ورود  ۳۱هب منظور رفاه شهروندان نیرواهی این کمیته اب همکاری پلیس امنیت و اداره اامکن رد روز » شد هکرد راسهن اه، خبری اعالم قبل روز چند رد همین رابطه  
رد شهر اصفهان اریان، " سیزده بدر" رماسم مسووالن کمیتءه موسوم هب سفراهی نوروزی امنع از رشکت افغان اهی مهارج رد  .«افاغنه هب اپرک کوهستانی صفه جلوگیری میکنند

تمام  .ن افغان رد اریان استی این اکر هب معنی نقض حقوق مهارج .هک این عمل بی رفهنگ اشن ابعث خدهش دار شدن خارط بسیار از افغاانن چیز فهم ام رگدید. شدند
ایفته، قتل اه، جناایت و شبکه اهی قاچاق را  تجاوزات اسزامن خود اریان است هک اراذل و اوابشی اریان عاملین انامنی شهروندان رد جامعه هک د ندان اریانیان اب وجدان می

 .اسزامن می دهند
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نوروز آئین  زارمو .بدر و نوروز توهین نمودندسیزده  این شکل هب هبرد روز سیزده هب رد، رد اپرک کوهستانی صفه رگدید و افغاانن ، امنع حضور آمیز خود تبعیض رحکتاب  اریانیان
حکم میرانند هک رد تضاد بنیادی و آشتی انپذری اب کسانی  و اام رد اریان.اند  اتریخ و رسنوشت مشترکی داشته  اکثرا ، رمدمی هکان رد رکه زمین استملیون انس033ابستانی 

اهی ذاتی اش، بلکه اب دین و ارزش اهی رمدامن پیشارقون وسطی محک آزادی، دمرکاسی، حقوق بشر و حکومت ملی رقار دارند و رد نظام فرکی اشن، انسان هن اب ارزش 
جان، امل و انموس ،اریان ارابابن  .ات زامنی هک انسان اب روایت اهی دینی همخوانی داشته ابشند، مطلوب و رد غیر اینصورت انمطلوب محسوب شده و رطد می رگدد. می خورد

ریشه اصلی . می اندازندانن وهم مذبب خود نناه ربدند، هب رگدن افغاانن بیچاره هک از بد روزاگر هب انجا هب همزابخالفکاری اهی خود را  می دهند و رمدم را مورد تجاوز رقار داده و 
رفیبی بیش نیستافغانها مشکالت رد تبعیض نهفته است و اتهام عامل انامنی رد جامعه هب  ی میزنند ولی رد عمل بی رهبران اریان داد از حوزه تمدنی وحوزه رفهنگ  .عوام 

 را مورد توهین و تحقیر رقار داده و از ابتدائی رتین حقوق انسانی اشن محروم  نافغاانحاکمان اریان ابراه ات رسحد بی انموسی واعدام .رفهنگی ردین حوزه رفهنگی دیده میشود
نمیدام کجای این نوع ربخورد از .خطاب میکنند   «افغان پدر سگ» زرمه اریانیان ، افغان رامده اند، حتی رد ربخورداهی روآبقول مهارجین هک هب ارواپ . می کنندرکده اند و

بیسوادی وکم الزم هب تذرکاست هک .خود آن دولت ورمدم نهفته است رد افغان، بلکه رد هناریان جامعه  ااسسی  مشکلهمه میدانند هک . رفهنگ وتمدن حکایت میکند
عامل هب حاشیه هب نوبت خودسوادی اکثریت افغاانن مقیم اریان موجب عدم عالهق هب مشارک اجتماعی، عدم تالش ربای تشکیل اتحادیها وانجمنها رگدیده واین مسله 

 .نبودندبی اتثیر خود رد جامعه اریانی  بی رسنوشتیورد نتیجه می بینیم هک خود افغانها نیز رد . هرگدیداشن راندن 
میزند « کوهچ حسن چپ »خود را هب  ،رفهنگ افغانستان رد مورد جلوگیری از حضور افغان اه رد رماسم سیزده بدر رد اپرک کوهستانی صفهاینکه وزارت   ز همه شگفت انگیر رتا

اجازه  هب آنهااریان زگارش داده اند هک افغان اهی مهارجرد رد حالیکه بسیاری از راسهن اه از قول  .خود نشود  «جیزرگ»و «ابدار»ات موجب آزرده گی ارباز بی خبری می کند، و
 .داده نشدرماسم  آنرشکت رد 

 از ممال منققه ای از رمزاهی رغبی چین ات زندیک مدیتراهن است هک اهی اسکن رد محدوده اهی قومی و ملت نوروز جشن سنتی و ملی همه رگوهچقدر بی انصافی است ببینید ، 
اهی اخیر نوروز هب  ارگهچ رد این پهنه جغرافیایی نوروز جشنی سنتی است، اام رد اسل. گیرد ردایی عمان و خلیج فارس را نیز رد رب می سواحلآسیای رمزكی ات قفقاز و حتی ات 

روز ولی .اهی بسیار همچنان اپربجا امنده است است هک اب وجود رفاز و نشیب این منققهرتین نشان رفهنگی  بدون رتدید نوروز زبرگ.عنوان یک جشن ملی ربزگار شده است
 .می روند «سبزه لگد»خوانده می شود هک رمدم رد اریان و افغانستان رد این روز  رستهروز خاص طلب ابران بهاری ربای کشتزاراهی نو« سیزده هب رد»

ربخوردی هک اام  ،رفهنگ محبت وتحمل دیرگان روی آورد وفکار کهنه ورفهنگ پوسیده را دور رکد وهب رفهنگ مدارا زبرگترین ردس نوروز وبهار خاهن تکانی فرکی است ات ا   
. یک نوع تبعیض آشکار رد ربارب انسان اهسترفهنگ بی رفهنگی است، ،رد رابطه هب ممنوعیت مهارجین افغان ربای گشت و گذار آنها رد اپرک اه صورت رگفته

افغان اه ارگ رد کشور خود زنده گی نمی کنند ابید از حقوق انسانی ربخوردار .ین عمل اریان را یک نوع تبعیض ژنادی رد ربارب وطنداران خویش می نندارنداکثریت افغاانن ا
بدین شکل بود هک ربخی از رسابزان نیروی  .داشته اندرد گذشته نیز انتقاد اهیی رد مورد عملرکد مقام اهی اریانی نسبت هب افغان اهی مهارج وجود قسمی هک رد اب ال ذرک شد . ابشند
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طبقه هب اپیین هک موجب از اسختمان چند   انداختن یک اکررگ افغان. اب آنها انجام دادندوحشیاهن ، اگه رفتاراهی  نده اگنانتظامی رد رجاین دستگیری و ارخاج این دسته از نناه 
  .مسئوالن اسزامنهای جهانی را هب عکس العمل رب انگیختو نیدا رکد جنبه بین المللی بخوداز جمله رفتاراهیی بود هک ابلغ ابلغ وان ،رمگ او شد، اعدام دهها جوان ونوجواانن

معضالت  مختلف نموده نیز افغان اه را دچار  رتانسپورترکده ، بلکه رد دیرگ بخش اه مثل امنیت و  خلق را ربای افغان اه  رپابمهایهن تنها رد بخش اهی رفهنگی  پیوسته اریان
اشن خواهد رکد، ولی افسوس هک وطنداران بی دفاع من  را دوابره رواهن غاراهی خفااشن ایند هک دری ای زود بهار اریانی خواهد رسید ونابید بدان  هب ره حال این کتله بی رفهنگ  .

 .کند این همه انروایی اه راانچار تحمل

 !ربای همه شهروندان افغان  رد افغانستان میسر رگددهب امید روزی هک جای اکر وتنفس اسلم  

 
 

 


