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 ۳۲/۱۱/۲۰۲۱                                                                                             محيد عبيدي 

 های ما باید معیاری باشند  یداور

هللا جالل استاد فاکولته حقوق و میان آقای فیض «اظرهبه باور من، ما در داوری های خود در مورد چه گونه گی »من

نه باید این نکات   علوم سیاسی پوهنتون)دانشگاه( کابل و آقای داکتر محمد نعیم، سخنگوی دفتر طالبان در دوحه،

 :گذاریمنادیده ب  معیاری را

 

 

به کرامت انسانی هر بنی آدم ، عدم تعرض به آن و غیر قابل سلب بودنش، بنیادی ترین اصل و ارزش   احترام -

  .اعالمیه جهانی حقوق بشر است 

فرهنگ متمدن گفت و شوند ایجاب میکند تا در یک بحث همه طرف ها صرف نظر از میزان توافق و یا اختالفی که  -

 .د بحث دارند، حد ادب و احترام نسبت به همدیگر را رعایت کنندبا هم روی مسایل مور

دارای جام جهان نما و یا هم   بنابر دالیل بسیار، هیچکس نه میتواند ادعا کند که یگانه و یا باالترین مرجع حقیقت، -

  .کشف القلوب است 

الزاً نه میتواند   سلسله مراتب دیگر،در یک بحث، عنوان و مقام اکادمیک اشتراک کننده و یا هم موقعیت وی در یک  -

سند درست بودن و منطقی بودن گفته های وی به شمار آید، آن هم در کشوری که هیچ چیزی چنان که باید در جایش  

 ...قرار نه دارد

علمی،  توانایی خود را باید بر اساس رویکرد سالم و طرف بحث به جای مقام و منصب و عنوان و همچو چیزها، -

 .دالیل منطقی و شواهد و مدارک معتبر ... ثابت بسازدارایه 
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دارای تفاوت های بنیادی   «با یک »تبلیغاتچی  رویکرد یک شخصیت اکادمیک نسبت به مسایل و طرز بیان وی -

  ...است 

بدآموزی خواهیم   در آن صورت ما زمینه ساز تکثیر و تشدید اگر داوری های ما در همچو موارد معیاری نه باشد،

  .شد

این که اندیشه های طالبانی و سیاست و برنامه و کرده ها و ناکرده های طالبان در گذشته چه گونه بود و امروز چه 

در آن وجود دارد و یا خیر و در کدام موارد تا چه حد قابل انتقاد   و نسبت به آن گذشته ها فرقی   گونه است و یا نیست 

 .باشد به جای خودشاست ، 

+ 

نظر به حکم عقل و وجدان و   میدانم که یک عده ممکن است تعبیرات آنچنانی از این یادداشت من بکنند؛ و اما، من 

 ... واه واه احساس مسوولیت و برای ادای مسوولیت نوشته ام و نه برای کسب چک چک و 

++ 

 .از گذر، نظر، نقد، پسند و همرسانی شما پیشاپیش ابراز امتنان می نمایم
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