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 52/11/5113                         میر عبدالواحد سادات
 

 احقاق حقوق مردم و یا اتالف آن
 

 قسمت پنجم
 

 یذره نواز یو تماس تلفون یمیلاز هموطنان با ارسال ا یادیز ینبشته، تعداد یناهای قبلی تذکر: بعد از نشر بخش 
 ییسازنده مرا رهنما یشنهاداتو پ یانتقاد یلی،تکم یاترا مورد تفقد قرار داده و با اظهار نظر ینکمتر ینفرموده و ا

در هفتۀ گذشته با دو نظر از  .یباشمآنها م یشترنموده اند که از تمام آنان اظهار سپاس و منتظر نظر، نقد و تکمله ب
؛ در هموطنان برخوردم که سابقه سیاسی مرا محرک تحریر این نبشته قیاس فرموده اند که قیاس مع الفارق است

مسائل وطن است که در البالی بخش های قبلی به وضاحت  ب وائپرداختن به مص که انگیزۀ تحریر این نبشته حالی
 تذکار یافته است.

 

 :                                                                                  نقد گذشته انتقاد از خود و ـ
نقد گذشته به روش  و انتقاد از خود و یریاصل انتقاد پذ یدبا ،رفتن بطرف عدالت و یقحقاه ب یشناسائ ۀدر پروس

 ینفراموش کرد که ا ید، نبایگیردم تحزب وطن( صورا ) .خ .د .که بر ح ییادعام مبدل گردد. باوجود انتقادات ز
 ینآن حزب چن یتن موضوع را در زمان حاکمیهللا ا یبداکتر نج چنانچهبوده  یشگامخود پ ۀحزب در انتقاد از گذشت

                            : بازتاب داده است
جه هصراحت له که ب یصبغت هللا مجدد.« یمداد یمرم کفن و ،مردم قبر یبرا ی،ډوډ ی،کال ،وض کوره عب»
 یها یمتنظ یکارنامه ها ،از آن بعد یهم در سالها بود و «ینمجاهد یممثل دولت اسالم» یکهدر زمان ،رت داردهش

رهبران  ینرا که ا یکارها... » :دیگویم یوزچنانچه در مصاحبه با طلوع ن را مورد انتقاد قرار داده است و یجهاد
هزار  یس ،یستچند هزار، ب زدند، و ینملت را بر زم یثیت، حدکردن یرانرا و خانه ها ،چند سال یندر ... کردند،

 ...«.              یدندمردم را به قتل رسان
نابسامان و فساد و...  احوال و یرمردم در دوازده سال اخ یکشتار وتباه ،بار قتل ینچندنیز  یجمهور کرز رئیس
 داده است.     یحضتو یرا با لحن انتقاد یشخو یتحاکم یسالها

 

نقد  یجامعه جا یتا در فرهنگ عموم یدهافغانستان، باعث گرد یاستدر مجموع ابعاد س یریقاد پذانت یۀروح عدم
گرفته است.  یانتقام کش و یهتاک ،سازنده را دشنام د وانتقاد سالم ونق یموارد جا یاریسفانه در بسأباشد. مت یخال

 یانب ابراز معذرت و ،یجنگ ها وکشتار مردم در عذرخواه ینضرور است تا عامل یارافزود بر نقد وانتقاد، بس
بوده که  یرۀبا هر انگ) دوستم یدا عبدالرشهتن ،نود ۀحوادث هولناک ده ینگردند، از مجموع عامل یقتشو یقحقا

 است.                      یدهگرد یشگامعرصه پ یناست( در
                                                     ، مدارا وتحمل:   تساهل ـ

.  یگرددثبات محسوب م و یداربه صلح پا یابیدست ۀاز ارکان عمد مدارا ، تحمل وتساهل یری،پذ یگرهمد فرهنگ
قرن  یرآندراخ و «یالت»  ازکشتن یستقرن ب یلاوا اسالم در یندروغ یننقش مدافع افغانستان در یتأریخدشمنان 
بمثابه  ،مسلح یقوا ینمنسوب و ازاز کشتار سرب یقرن جار یلفخر فروخته اند و در اوا «یستکمون» از کشتن

 یراز برخورد غ یادیز یهایدوو عکس ها و) .ینمایندگان و دهشت آوران، صحبت م یشهشرارت پ ینید یبۀوج
 جود دارد(.وسایر منابع  ودر یوتیوب  مسلح  یمنسوب قوا یرانشکنجه وآتش زدن اس ین،توه ،یرتحق ،یساننا
 

را دامن  یدشمن تخاصم و یۀروح یابد،یم و یافتهانجام  ینزهرآگ یغاتبا تبلافغانستان، که  یتأریخپالن دشمنان  این
 و تخدیر یرخاطر تسخه ب یغاتیتبل ـ یجنگ روان یندر عقب ا شده است.در جامعه  یدانقطاب شد زده، باعث نفاق و

قرار  قم، ینمتعصب دهشت افگن عرب و یوخش دجال پاکستان و موالناهای ،سرحد انتحار تا ،اذهان جوانان افغان
بطور  یدبا ؛دارد یطوالن ۀتحمل که در فرهنگ افغانستان سابق مدارا و ،تساهل یانسان یها یشهاند ینرودارند. بد
دارند،  یتمسئول یمدن ۀجامع و فرهنگی یاسی،س یراستا نه تنها دولت، نهاد ها ینجامعه پخش گردد. در رگسترده د
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افغانستان  از یرونمتأسفانه در ب) .یدعرصه تالش نما یندارد تا در کلفیتبادرک م با احساس و بلکه هر افغان
 یواقع یعدالت خواه یجاه را ب یسیاس یاز رقبا یریانتقام گ و ینمایندعمل مآن از روشنفکران بر عکس  یتعداد

 (قرار داده اند.
 

 ۀدر جامع یموکراسید قانون  و یتاکمح ،حقوق بشرتأمین از عوامل مؤثر  ،تحمل تساهل و ،مدارا ۀپخش و توسع
از مدارا ارائه کرده است که  را یتعرف جالب یالدیم 1992ملل متحد در سال  ۀ. مؤسسیشودافغانستان پنداشته م

 بود:                                                                                                                     اهدبحث خو ینا ی برایخوب یارل بسمکم  
فرهنگ  است که صلح را محقق و ییلتمدارا فض است، یاسیتعهد س یکبلکه  ی،اخالق یفۀوظ یک... مدارا نه تنها »

 .«     یسازدفرهنگ جنگ م ینصلح راجاگز
 

 مستدام حقوق بشر:                                                              یموتعم یغتبل ـ
آن  از یناش یالملل ینمندرج در اسناد ب یارزش ها قوق بشر و مفاد وح یجهان یۀاعالم یمضرور است تا مفاه بسیار
 یفاز وظا یکی یثبه ح (human rigts Culture of )کلتور حقوق بشر یمتعم .گردد ضیحمردم تو یمستدام براطور 
 یدرسانه ها با مطبوعات و ،وزارت معارف .یگرددمحسوب م یفرهنگ و یاجتماع ی،مدن یدولت، نهادها یاساس

  یند.نما یوعمل طرح ینهخاص رادر زم یپروگرام ها
مبدل  ،باشندگان یبرا اصل در جامعه و یکه ب (Respect for human rigts )قوق بشرحاحترام به  یکهتا زمان
       .یدخواهد گردنه  یسراز نقض حقوق بشر م یریجلوگ نگردد،

 

 :یداخل یندر قوان یزادا اصالح و ـ
 :                           یدوجود آه ب راتییغت یدر موارد آت یداخل ینقوان ضرور است تا در بسیار
 که افغانستان به آن ملحق شده است. یالملل ینب یها یوننوانسبا ک یداخل ینمطابقت قوان .الف
 متذکره در افغانستان.                    یها یوننوانسک یقخاطر تطبه ب و متمم یدجد ینتن قوانخسا .ب
 افغانستان. یندر قوان یجنگ یاتجنا و ضد حقوق بشر و یضد بشر یمجرا یلو تسج یفتعر. ج
 

 در عمل: یتحقق عدالت واقع 
 تا:  خواهد بود یسرم ممکن و زمانی «یعدالت انتقال»تحقق عدالت در مجموع و منجمله  یمآنچه گفته آمد با
 مهار گردد.                                        یتبحران مشروع ـ
 .                                      یدوجود آه ب یمل دولت مشروع و ـ
 قانون تحقق گردد.                                            یتحاکمـ 
 .یدنما ینتضم و یقعدالت را تطببتواند که  یدوجود آه بمستقل  یۀقضائ ۀقوـ 
 یقبل یبخشها )چنانچه در یالملل ینب و یمل ۀدرعرص یــ رسم یاسیصورت تعهد س در واینصورت  در

 .  یدمطمئن گرد یبخاطر تحقق عدالت واقع یتوان(، میافتتذکر
 

 پر ۀوجه آن در جامع ینرترا به به یعدالت انتقال ۀمصالحه که توانست پروژ و یصلح، آشت قهرمان یال،ماند نیلسن
 :نماید یم یانب ینرا چن یشدر رابطه تجارب خو ،محقق سازد ،یجنوب یقایافر ۀآشوب زد تناقض و ،از تضاد

عدالت  ۀکه مسئل ینجاستا ،باشد یم واجهو حقوق بشر م یموکراسی، دیت، شفافقانون یتجهان با حاکم که یزمان»
 .«یگرددشدن م یموکراتیزهد پروژه باعث انکشاف و ینمنظور ا ینهمه بو  گردد یمطرح م یانتقال

 
*** 

 

از چنگال  یمجرم یچآنرا فراهم آورد تا ه ینۀزم یعدالت واقع یقتطب ،قانون یتکه در پرتو حاکم یوار یدام ینبا ا
 .                                                                           یابدنقانون نجات 

بود  )که هست و یافغانان با چنگ زدن به وحدت ملکه واهد بود، خنسراب کاذب  یک یزمان یواریدام ینا
ه ب ش قرار دهند ویخو یخواسته ها مردم را در صدر تمام اهداف و کشور وافغانستان در گرو آن است( منافع 

 یها با عبرت از درس و دقانهصا ،نخواهد بود یسرم یترق بدون انکشاف وآنهم افغانستان که  بقای خاطر حفظ و
 بگذارند.   گام ،تأریخناک درد
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 یبر مبنا و یاسید سوجووابسته به احزاب م یرغ ک شخص مستقل وی یثحه ب ؛مقدور بود یرحق یندر ذهن ا آنچه
تا  یدرائه گردا یزهموطن عز و گرانقدر گانخدمت خواننده مال احترام در پنج بخش بکبا  یمان،حب الوطن من اال

 ورا مشخص تر  یمطالب و یممفاه ،مسلکی و یاختصاص یبزرگان در بحث ها نظر استادان و در پرتو نقد و
 . یم، انکشاف بدهگسترده تر

 
 پایان

 
                                                                              

 
 


