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 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

 ۲۰۱۴/۰۶/۰۷          روشنیالی دستگیر

 افغانستان در حاکميت ارزش های انسانی است ۀآيند

امروز زمان آن رسیده است که برای ملت شدن از پشتون بودن، تاجک بودن... خود 
 صرف نظرکنیم

انتخابات فقط یک قدم به سوی پشرفت می باشد. کشور تا هنوز در جنگ و بحران است. بیکاری، اعتیاد و 
آزادی های اجتماعی   تامین صلح،  .فساد اجتماعی و اخالقی وجود دارند  فساد دولتی،  قاچاق مواد مخدر،

 .ددر اولویت اول قرار دار  و وضعیت اقتصادی، برای مردم

بخش های زندگی مردم افغانستان را   خواست سراسری و درجه اول است. جنگ تمام  تامین صلح   
که تا هنوز در افغانستان وجود  تسااحساس آرامش و نداشتن ترس  ،ر کرده است. معنی امنیتثأمت أعمیق

    ویزان می باشد.آ  هر فرد جامعه رند و ترس مرگ چون شمشیر داموکلس بر سرندا

بدون امنیت امکان توسعه و پشرفت جامعه و گسترش استعداد های افراد به اندازه زیادی محدود  
مردم به خاطر زندگی و هم به خاطر کارکردن به آرامش وامنیت ضرورت دارند ومعنی   است.  شده

مین آزادی و دفاع از حقوق مردم می باشد. اگر أجان مردم نیست، مهمترین وظیفه امنیت تامنیت تنها حفظ 
زادیهای مردم با تحکیم آتوسط قوایی امنیتی عملی میشود، امنیت حقوق و   امنیت جان و مال مردم

موکراسی و مراعات ارزش های حقوق بشر تحقق می یابد و حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت می ید
 .دشون

بشر دو مفهوم جدا ناپذیر هستند و این دو بدون یکدیگر نا مکمل هستند.   موکراسی و حقوقید    
موکراسی مراعات و عملی یموکراسی با مراعات حقوق بشری تحکیم می یابد و حقوق بشر در وجود دید

   د.میشو

ای سیاسی جنبه ای قومی که رقابت ه  ین استدر دور دوم انتخابات یکی از تشویش های بسیار مهم ا      
این تشویش ها بی جا نیست و در آینده   و سمتی پیدا نکند و جامعه با خطوط قومی، لسانی... تقسیم نشود.

بین برده شود و مردم در  هم چنین تشویش ها وجود خواهند داشت. چی باید کرد که این نوع تشویش ها از
از   د و هم چنان این مفاهیمنی... تشویش نداشته باشینده از اقلیت و اکثریت بودن قومی، مذهبی و سمتآ

 .د. یگانه راه حل تطبیق و عملی کردن ارزش های انسانی می باشدفرهنگ سیاسی نیز محو شو

طور مثال اگر ماده های اول، هفتم و بیست و یکم اعالمیه حقوق بشر درافغانستان عملی و مراعات     
لسانی، مذهبی... هم در جامعه و هم در فرهنگ سیاسی از   قومی، گردد بدون شک مفاهیم اقلیت و اکثریت

   د رفتنبین خواه

 1 ۀماد 

تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و 
 .وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند

 7 ۀماد 
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. همه همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند
، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به حاضر باشد ۀحق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعالمي

 .، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردندعمل آيد

 21 ۀماد 

، مستقيماً يا به وساطت نمايندگانی که هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود 1
 .، شرکت جويدآزادانه انتخاب شده باشند

 .هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد 2

: اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که به ، اساس قدرت حکومت استمردم ۀاراد 3
، با رعايت مساوات و با رأی مخفی يا به طور ادواری صورت می پذيرد. انتخابات بايد عمومی

 .طريقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمين کند

ه افراد حقوق برابر داشته در مرکز سیاست و قانون باشد و هم” فرد انسانی“ فرد   هم چنان زمانیکه  
هدف استعمال مفاهیم اقلیت و   نیست.  تبعیض جنسی، مذهبی و یا قومی دیگر در میان ۀلسباشند م
  برتری جوی و بدست اوردن امتیاذ می باشد.  اکثریت

مفاهیم اقلیت و   اکنون باید در فرهنگ نوین سیاسی که در نتیجه بیداری سیاسی مردم شکل گرفته است
. اقلیت و موخته شوند و به شیوه ای دیگر مورد استعمال قرارگیرندآثریت را به شیوه ای دیگر باید اک

اقلیت و اکثریت که در نتیجه انتخابات شکل   گیری و انتخابات. اکثریت در نتیجه رایه گری، تصمیم
  میگیرند مفاهیم ثابت و تغیر ناپذیر نیستند.

ی، فرهنگی، لسانی یک جامعه پلورالستیک است و پلورالستیک خواهند افغانستان از لحاظ قومی، مذهب    
و این خصوصیت یک   فرهنگی، مذهبی ... خود یک ضرورت است  ماند. موجودیت چند گانگی قومی،

به حقوق ، آزادی ها و   د احترامرا با هم پیوند می ده  موکراتیک می باشد و انچه که افراد جامعهیجامعه د
های کهنه قومی جز  قدرت از عقب دیوار برخورد با سیاست و  می باشد.” مرد زن و“ کرامت هر فرد 

  ایجاد بی باوری اجتماعی و فاجعه چیزی دیگری شده نمی تواند.

می باشد. عناصر و ارزش های که ساختار  یریخأبنظرم قوم دیگر به جای واقعیت موجود یک واقعیت ت   
رفته اند و یا هم نقش کاری خویش را از دست داده اند. طور مثال در قومی باالی ان تکیه میکند یا از بین 

وزیرستان جای خان را مال، جای ملک را طالب و جای پشتونولې را شریعت طالب گرفته است. قوم و 
در افغانستان هم جرگه ها به   .دنثیر خویش را در حل مسایل از دست داده اأجرگه های قومی نقش و ت

  ده اند و دولت ها تالش کرده اند تا سیاست های خویش با جرگه ها توجیه کنند.جای قوم دولتی ش

مثل دیگر ساختارهای اجتماعی تابع شرایط مکان   بدی نمی باشد و قوم هماقوم یک ساختار همیشگی و   
 است که قابلگذشت زمان تحول می پذیرد و تغیر میکند. قوم یک ساختار گذشته  و زمان می باشد و با

  بازگشت نمی باشد.

در این زمینه جامعه شناسانی که ساختارهای اجتماعی و تحوالت انها را از نزدیک بررسی و   خوب، 
   مطالعه مي کنند به خوبی قضاوت کرده می توانند.
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