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          2022دسمبر، 10                                                                دوکتور نور احمد خالدی

 

 !ملی دیالوګ ضرورتد د افغانستان اوسنی وضعیت او 
 

 :هپیژندن
 

ال کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا خراب نیمه کپه تېر یوه 

و اونه زره کسان بې کاره شوي، د بیو شاخص لوړ شوی، لګشوی، کورني تولیدات کم شوي، س

 د چه په نتیجه کی عایدات کم شوی، د خلکو خوراکي خوندیتوب له منځه تللید بلی خوا د خلکو 

 ..هیواد نیمایي نفوس په فقر او قحطۍ کې دی

امیانه ، عغیر منطقي ،ناقصاحکامو د د شرعي په واکمنی په افغانستان کې د طالبانو سربیره په دا 

هېواد نیمایي نفوس، له مخې د خلکو مدني حقونه په ځانګړې توګه د  ونوتعبیراو غیر عقالنی 

 دپه عملي ډول  دا سیاستونه. یعنې ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حق څخه بې برخې کړي

 . له مشروعیت څخه بې برخې کړي ديواکمنی طالبان 

. دریځ او کړنالره نلری د یو متمدنی حکومت په شان د ملی مسایلو په مقابل واحداسالمی امارت 

مملکت په فرمانونو . بی سرنوشته پاتی دی کوم اساسی قانون موجود ندی او نور مدنی قوانین

یو یی په تیر شلو  .فرمانونه صادرویجاهالنه واکمن وزیران یو تعداد طالبانو د اداره کیږی او 

کنځاوی کوی او چی د هیواد مسلکی کدرونه دی ته کلنو د معارف او عالی تحصیالتو فارغان 

بولی، بل یی د ښځو تعلیم فحشاٌ تعریفوی او « مباح»بی فایده بولی، بل یی د علم زده کړه هغوی 

 په اوسنی! دعالی تحصیالتو وزیر یی علمی درجی د ماینونو د چاودلو د تعداد په شمیر تعینوی

  .عصر کی بی قانونه حکومتکول د مڼلو وړ ندی
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سلګونو زره ملي سرمایه له هېواده وتښتېدل او ډېر شمېر یې په هېواد پایله کې د هېواد په په 

ان افغانستد د بېکارۍ، د اقتصاد نشتوالی او د عوایدو کمښت  .بیکاره او بی روزگاره ژوند کوی

 .ژوره کیږيځ په ورځ ورپروسه مات شوي او ویجاړ شوي او دا . سختخلک 

پر دې سربیره د رژیم پر وړاندې د خلکو د نا رضایتۍ او مقاومت امکان له تصور څخه لرې نه 

ترهګریز . همدا اوس د هېواد له ګوټ ګوټ څخه د وسله والو نښتو خبرونه اورېدل کېږي . دی

فعالیتونه یو ځل بیا امنیت ته ګواښ پېښوي او د قومي او مذهبي اقلیتونو په ځانګړي ډول هزاره 

ن، هندوان او سکهان، د طریقت او تصوف د خلکو په نښه کولو سره بنسټیز تعصب ته لمن ګا

 .وهي او د ملي وېش له خطر سره مخ کوي

کې  په کابل. په افغانستان کې ترهګریز بریدونه دوام لري، چې طالبان یې د مخنیوي توان نه لري

تروریستي ډلې سره د طالبانو د د القاعدې د مشر ایمن الظواهري وژل کېدل له دغې نړیوالې 

بلخوا پاکستان هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ځینو مشرانو . همکارۍ د دوام ښودنه کوي

په افغانستان کې د هند ضد، چین ضد، تاجکستان ضد، ازبکستان ضد، روس . شتون تایید کړی دی

او زموږ د خلکو د ژوند  ضد او حتی د پاکستان ضد ترهګرو ډلو شتون د نیابتي جګړو د دوام

د طالبانو تحریک د خپل ماهیت او ایډیالوژیکي محدودیتونو له امله نه یوازې . شرایط ال خرابوي

دا چې په سیمه کې د تروریزم او تروریستي فعالیتونو د پراختیا مخه نه شي نیولی، بلکې د سیمې 

 .ید حکومتونو د سیاسي ثبات لپاره هم جدي ګواښ ګڼل کیږ

کړکېچن حالت سیمه ییزو سیاالنو او هغو هېوادونو ته فرصت ورکوي چې په سیمه کې د  اوسنی

د و ا له بې کفایتۍ ګټه پورته کړي سالمی امارتخپلو ستراتیژیکو موخو د ترالسه کولو لپاره د ا

 .دیموجود  جدی ډولبلې نیابتي جګړې خطر ال هم په 

جدي خطر سره مخ کړي او د معاصر تمدن د  د اوسني حالت دوام به د افغان ملت راتلونکی له

جریان د شاته کیدو، اقتصادي، تخنیکي، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي وروسته پاتې والي او له نړیوالې 

 .ټولنې څخه د انزوا کیدو له خطر سره به مخ شي

لي اد افغانانو د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یوواوسنیو نامناسبو شرایطو برسیره پر دا 

پر ضد عناصرو او جریانونو ته دا فرصت ورکړی، چې د هېواد د وېش لپاره ډېر بیرغونه او 

 غوښتنې پورته کړي او زموږ د هېواد بنسټونه یې له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. 
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 !د ملی یالوګ ضرورت
افغانستان د خلکو د اوسني سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او کلتوري وضعیت او د طالبانو د اسالمي 

امارت د رژیم د نړیوالو د نه پیژندلو له امله، افغان سیاسي فعاالنو څو ایتالفونه، اتحادونه او 

خو ښکاره ده چې هیڅ بنسټ او ایتالف په یوازې توګه نشي کوالی . محاذونه جوړ کړي دي

د سیاسي فعاالنو تر منځ د همغږۍ د . فغانستان او زموږ خلک له اوسني حالت څخه وژغوريا

 .شي اوږدواکمنۍ ژوند استبدادي ، کې د رجعت غوښتونکونشتوالي په دوام سره به په افغانستان 

په دې تاریخي پړاو کې دا د افغانستان د ټولو بنسټونو، ایتالفونو، متحدینو او سیاسي فعاالنو 

اسي، مهمه او جدي دنده ده چې په یوه ملي ایتالف کې سره متحد شي، ترڅو د پرمختګ د اس

ارزښتونه . موخو په مرکز کې د یوه مشترک ادرس او مرکز په جوړولو سره افغانستان وژغوري

او ګډې ګټې، د افغان ولس د ګټو دفاع او په ورته وخت کې د نړیوالې ټولنې لپاره د ښه او سالم 

پر وړاندې د افغان ملت د ټولو طبقو د افکارو د انعکاس لپاره  اسالمی امارتتوګه او د شریک په 

نن ورځ زموږ اساسي دنده دا ده چې د ملي شخصیتونو، بنسټونو، ایتالفونو، . ګرځیویوه مرجع 

ګوندونو او اتحادونو یوه پراخه جبهه جوړه کړو، تر یوې چترۍ الندې خپل فعالیتونه په ملي او 

، څنګه چی دتوماس وست او عبدهللا او نور پخوانی اله کچه همغږي کړو، که نه نو دا نوښتنړیو

مفسدینو د تماسونو نه معلومیږی، پخوانی معامله ګر په الس ونیسی او د څو حکومتی څوکیو او 

 .د هېواد له برخلیک سره بیا هم سوداګري وکړيامتیازاتو په بدل لکه پخوا په شان 

افغانستان خلک او  امارت اسالمی دانحصاری بی قانونه اوسنی طالبان باید ومنی چی د مالیانو 

د افغانستان ښځی چی د هیواد نیمایی نفوس دی په جامعه کی د . جامعهُ جهانی ته د منلو وړ نده

، عامیانه او غیر غیر منطقي ،ناقصاحکامو د د شرعي  طالبان باید ومنی چی. شمولیت حق لری

د ټولنیز او د خلکو د اوسنی عصر ضرورتونه نه ترسره حکومتکول له مخې  ونوتعبیرعقالنی 

هیواد اساسی قانون او نورو مدنی قوانینو ته ضرورت لری چی د خلکو د نمایندګانو لخوا . کیږی

یت ودا ه. جوړوی هویت چی ملی یییز هیواد د ژبه څو او قومي څو افغانستان. تصویب شوی وی

انعکاس  په تعریف کی او مکلفیتونهحقوق اتباعو مدني، ټولنیز، سیاسي  د قانون کېاساسی په باید 

 .ومومی

د هېواد د ستونزې د ماهیت او په تېره بیا د سیمې هېوادونو او زبرځواکونو د استخباراتي کړیو د 

 ي لپاره د افغان سیاسي ډلو ترمنځ هرښکېلتیا په پام کې نیولو سره، د افغانستان د کړکېچ د هوار
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له اوسنیو ناخوالو څخه د افغانستان ژغورل نه . ډول ایتالف باید له نړیوالې همکارۍ برخمن وي

  .یوازې د افغان ملت او روڼ اندو دنده ده، بلکې د نړیوالې ټولنې مسوولیت هم دی

د ملی یووالی تامین، د خلکو دا په طالبانو پورې اړه لري چې په افغانستان کې په عین وخت کی 

مدنی او سیاسی حقوقو ضمانت، د افغانستان پ پرمخټک کی د نارینه او ښځو د برخه نیولو 

د بهرنیو السوهنو لپاره د زمینو د رامنځته کیدو مخه ونیسي، د استخباراتي امکانات برابرول، 

منځ ته کیدو او دوام مخه ونیسي او د بیلتون غوښتونکو د زمینې د رامنځ ته نیابتي جګړو د را

 چی مونږ یی دلتهله نورو سیاسي او مدني ډلو سره د تفاهم یوه ملي پروسه کیدو د مخنیوي لپاره 

 . ترسره کړيیادوو   ( (National Discourseپروسه « ملی دیالوګ»

 ؟موخی د ملی دیالوګ

 د مختلفو طبقو د دیموکراتیک ګډون تضمین کول؛ په حکومت کې د ټولنې 

 د هیواد د ملي یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا ساتل؛ 

 د اساسي قانون او مدني قوانینو حاکمیت ته راستنیدل؛ 

 د اوسني بدمرغه حالت څخه د وطن ژغورل او د خرابیدو د خطر مخنیوی؛ 

  تامین او ضمانت؛د خلکو د مدني حقونو 

  نارینه وو ته بیا د زده کړې، مطالعې او کار زمینې برابرول؛د هیواد ښځو او 

 د جنسیتي توپیر پای ته رسول؛ 

 نړیوالې ټولنې ته د افغانستان راستنېدل؛ او 

  او د بېلتون غوښتونکو  کول مقابله نظام کمزوری دولتی چې دسره له قومي او ژبني تفرقې

 ..لدسیسو پر وړاندې مبارزه کو

 مخ بوزو؟څنګه پر ملی دیالوګ 

د جګړې الره زموږ الره نه ده یوازې په بین االفغاني مذاکراتو او سیاسي مذاکراتو سره بحران ته 

د پای ټکی کېښودل کېدای شي او د هر اړخیزې حکومتولۍ په رامنځته کولو کې د هر چا ونډه به 

 . موږ عدالت ته نږدې کړي

 :دوه الری لری ملی دیالوگ

د نړیوالې ټولنې پام د امریکا او طالبانو سیاسی فعالینو، خلک او د افغانستان لومړی الره  .1

که څه هم د دوحې تړون په حقیقت . د پروسی تکمیلول دید دوحې تړون  2020ترمنځ د فبرورۍ 
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کې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د حکومت د کمزورتیا او د طالبانو د بریا المل شو، خو دغه 

امنیت شورا له خوا تصویب شول او ال هم له طالبانو سره د نړیوالې تړونونه د ملګرو ملتونو د 

په داسې حال کې چې امریکا او متحدینو یې د دوحې د . یټولنې د اړیکو قانوني چوکاټ جوړو

ژمنو له مخې له افغانستانه خپل ځواکونه ایستلي، خو طالبانو تر اوسه له ترهګرۍ سره د مبارزې 

ه الرې د افغانستان لپاره د سیاسي حل الرې موندلو په برخه کې خپلې او د بین االفغاني خبرو ل

او د افغانانو د رښتیني استازو ترمنځ د خبرو اترو له الرې  طالبانو د.ژمنې نه دي عملي کړي

 ..سیاسي جوړجاړي ته الره هواروي. دا پروسه نیمګړې پاتې ده او باید دا پروسه بیا راژوندۍ شي

د افغانستان د راتلونکي سیاسي الرې نقشې په "مخې، طالبان ژمن دي چې  د دوحې د موافقې له

د دغو ژمنو د عملي کولو . له افغان خواوو سره بین االفغاني مذاکرات وکړي" اړه د توافق لپاره

اړتیا، په ځانګړې توګه د افغانستان د راتلونکي سیاسي نقشې په اړه له افغان ګوندونو سره د 

د دې توافقاتو پر وړاندې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د طالبانو پر . م پاتې دهتوافق اړتیا ال ه

مراعات ټینګار باید له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې او افغان سیاسي فعاالنو د اړیکو لپاره قانوني 

 .چوکاټ جوړ کړي

و ته راوګرځي او په دا په طالبانو او نړیواله ټولنه پورې اړه لري چې دغو ژمنو او قانوني اسناد

افغانستان کې د کړکېچ او تراژیدۍ د ژورېدو مخه ونیسي او افغانستان د نړۍ لپاره د تروریزم او 

 .خطر په ځاله بدل نه شي

هغه سیاسي فعاالن چې د خلکو په رښتیني استازیتوب کوالی شي، نه د تېر په اوسنیو حاالتو کې 

 برخه واخلي.کی « ملی دیالوګ»په دغو خبرو اترو  حکومت فاسد جهادي مشران او واکمنان، باید

کال د  2020او طالبانو ترمنځ د خبرو موخه د « افغان لوري»د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د 

د  .دوحې له تړون سره سم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوې سیاسي الرې نقشې ته رسېدل دي

سیاسي ثبات او دایمي سوله او د قانون حاکمیت دې پالن وروستۍ موخه به په افغانستان کې د 

 .وي

د بین االفغاني مذاکراتو په پایله کې باید د دوو کلونو لپاره د یوه موقت حکومت د جوړیدو په اړه 

د وړ غړو په ګډون د ټولو ښکیلو خواوو یوه توافق ته ورسیږي چې مشخص کارونه یې د طالبانو 

د دغه حکومت جوړېدل په افغانستان کې د تېر حکومت له استعفا سره یوځای . له خوا شریک شي 

د موقت حکومت دنده دا ده چې د یوه کمیسیون له خوا چې د دولت جوړونې له . کېدلی شي

همدارنګه . کارپوهانو، تاریخ پوهانو او وکیالنو څخه جوړه وي، د اساسي قانون مسوده جوړه کړي
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 د، ملي ټاکنې تر سره کول او لکترونیکي تذکرو په بشپړه توګه وېشل اموقت حکومت دنده به د د 

نوي اساسي قانون د تصویب لپاره د اساسي قانون د لویې جرګې د استازو د ټاکلو په موخه ترسره 

 .کېږي

به د افغانستان د اساسي قانون په او مدني ټولنې بېالبېل سازمانونه ، په ورته وخت کې ګوندونه 

کمېسیون ته وړاندې کړي او د اساسي قانون د لویې ندیزونه د اساسي قانون د بیاکتنې اړه خپل وړا

 .جرګې د جوړېدو په موخه به په ملي ټاکنو کې برخه واخلي

و اټولنه همکاري ته زړه نه ښه کوي ، نړیواله د تحقق لپاره که د طالبانو تحریک پورتني پالن 

الزمه همغږي او ګډې هلې ځلې وکړي چې افغان ملت د افغان ملت باید السونه سره یو کړي او 

د افغانستان ملت نه غواړي چې افغانستان د انسانیت د دښمنانو په الس . خپل برخلیک واکمن شي

په دې هدف کې نړۍ مکلفه ده چې د خپل امنیت لپاره مرسته . د وحشت او دهشت په ځاله بدل شي

 .وکړي

نظارت د یوی لویی جرګی د ملګرو ملتونو په  وچی طالبان دهجوړول دوهمه الر دا« ملی دیالوګ»د 

نی یع. تصویب کړی ناساسی قانویو نوی د جوړیدو پروګرام طرح او عملی کی چی د هیواد د پاره 

 سیاسی څیری،د یوه کمیسیون له خوا چې د دولت جوړونې له کارپوهانو،  نه پرتهد موقت حکومت 

همدارنګه د . څخه جوړه وي، د اساسي قانون مسوده جوړه کړيحقوق پوهانو تاریخ پوهانو او 

ې د د اساسي قانون د لویې جرګ، ملي ټاکنې تکمیل شی الکترونیکي تذکرو په بشپړه توګه وېشل

 .يړاستازو د ټاکلو په موخه ترسره ک

 او د لویې جرګې غړي د هرې ولسوالۍ او هرې ښاري سیمې د خلكو په مستقیمو رایو ټاكل كېږي

 .بهرمیشتو افغانانو استازی پکی ګډون کوی د

 اساساتارزښتونه او  نوی نظامد په اساسی قانون کی 

  د شرعي احکامو پیروي د ژوند د طریقې او رواجونو په توګه د خلکو د دنیا  کی افغانستانپه

 او آخرت له مکلفیتونو څخه ده؛

 ږی؛اساس اداره کی د افغانستان دولت د اساسی قانون، او نورو مدنی قوانینو پر 

  یږی؛ذد دین په مغایرت نه نافهیڅ قانون د اسالم 

 چی د انتخاباتو له الری د ولسمشر، د  په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري

 د ټاکړو په پروسو داستازیاو د لویی جرګی او والیتی شوراگانو  ۍملی شورا او د ناحیی، ولسوال

 ؛عملی بڼه اخلی



                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

  یا د او ، سیستومونهغیر متمرکز د صدارتی یا  تمرکز اوم ریاستید نظام بڼه او ماهیت، د

 دواړو ترکیب، د اساسي قانون لخوا ټاکل کیږي؛

  لت د افغانستان م. د افغانستان ملت له ټولو هغو کسانو څخه دی چې د افغانستان تابعیت لري

یي، نورستاني، اماق، عرب، قرغزي، له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشه 

د افغان کلمه د افغان ملت پر هر غړي دی. قزلباش، ګوجر، براهوي او نورو قومونو څخه جوړ 

 .اطالق کېږي

  د ولسوالیو، ښاري سیمو او والیتونو په کچه خلک حق لري چې محلي شوراګانې وټاکي او د

ضمانت د ال ښه خدمتونو د وړاندې دې واحدونو د دولتي ادارې مشري وکړي، ترڅو خلکو ته 

کولو لپاره د الزمو تشکیالتو په موجودیت کې د مرکزي حکومت لخوا ملي په عین وخت کی . وشی

 ..ډاډ ترالسه شيضمانت  یووالي او ځمکنۍ بشپړتیا.

  نه  ثالثه مستقل قواو هیید اجراییه، مقننه او قضا کی دولتاساسي قانون په نوی د افغانستان

 ی؛جوړیږ

  ملي شورا د اساسي قانون له حكمونو سره سم ولسمشر، د حكومت غړي او د حكومت پالیسۍ

 تصویب كوي؛

  او بېغیر حزبی د مرکزي حکومت او محلي حکومتونو اداري ارګانونه مسلکي، غیر سیاسي 

 .طرفه دي او د ملکي خدمتونو د قانون له مخې دولت او خلکو ته خدمت کوي

 عیضتب کوم لري پرته مکلفیتونهحقوق او د اتباعو مدني، ټولنیز، سیاسي او  په قانون کې 

  .کېږي تسجیل
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