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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۸/11/۲3

تاج الدین ملت مل

د افغانستان د بحران اساسې افغانې حل الره
په هیواد مین او پوه استاد داکتر صالح الدین سعیدی صاحب د هیواد د حالتو په اړه یوه ډیره ښه مقاله لیکلې ،چې په
الندی برخه کی له تاسو سره شریکوم .زه د هغه دغې مقالې و دغې لیکنې ته وهڅولم ،نو په اړوند یی زما نظر او
وړاندیز دا دی:
جناب سعیدی صاحب سالمونه ،تاسو همیشه د هیواد ستونزې په ډیره دقیقه او عالمانه توګه مطرح کوئ ،ولې د حل
الرو په اړه نه کوم مشخص نظر ورکوی او نه هم پدی برخه کې ونډه اخلې .که ستاسو اجازه وی ،زه دلته په همدغه
تشه باندی یو لنډ وړاندیز کوم .تاسو او نور دوستان دی دا اصالح او تکمیل کړی او د اجرا لپاره دی مسؤلیتونه
واخلې .مونږ د دی کار لپاره عمآل کار شروع کړي ،نو تاسو ټولو لوستونکو ته د ګډ کاربلنه درکوو ،راځئ پدغه
اساسې او بنیادی کار کې زمونږ سره مل اوالرښود شئ.
د علم په اساس ،د هر کار لپآره الندی کارونه او مرحلی جدآ ضرورت او باید تدریجآ یو په بل پسی عملې شی:
 -1د وضعې او حاالتو دقیقه ارزونه:
 -۲د ټولنې د وخت غوښتنې او ضرورتونه تشخیصول او بیلول
 -3د ضروریتونو تر منځ د اولیتونو تشخیص او په ترتیب هغې ته کار کول
 -۴د اولیتونو د الس ته راوړلو لپاره د اهدافو ټاکل
 -۵د ټاکل شوواهدافو د الس ته راوړلو لپاره یو کاری سستم انتخابول
 - ۶د دغه سستم لپاره په شریکه د یوی منل شوی طرحې جوړول
 -۷د دغې طرحي لپاره یو تطبیقې پالن جوړول
 - ۸د پالن د تطبیق لپاره اړونده دندي او مناسب شاخصونه تشخیصول او د کنترول معیارونه ټاکل
 - ۹د اړونده دندو لپاره مناسب او الزمې تشکیالت جوړول
 - 1۰د دغو دندو لپاره الزم وسایل او وسایط برابرول
 -11دندو د سرته رسولو لپاره په تشکیالتو کې مناسب تعینات تر سره کول
 -1۲د کارونه دوامداره مقطعوی ارزونه ،سمونه او پرمختګ
اوس دا هره برخه په لنډه توګه تشریح کوو.
 -1د وضعې او حاالتو دقیقه ارزونه :سعیدی صاحب په خپله لیکنه کی یوه برخه روښانه کړی ،زه یی پدی بل اړخ
لنډ لیکم .راځي ځني تراخه حقایق ومنو او د دغو تشو د ډکولو لپاره کار وکړو:
زمونږ ځنې نوری مهمې ستونزي دا دي:
الف :مونږ په دقیقه مانا یو متمدنه ملت نه یو .د قومونو او ګروپونو نه یوه متشکله ټولنه یو ،چې ال تر اوسه مو د
ملت جوړونې پروسه په مکمله توګه نده تکمیل کړی ،او همدا علت دی چې زنونږ په خاوره کي نا اهله ملت ضد
حرکتونه او اشخاص سرونه دیوه ګریوان او بل نه راپورته کوي .مونږ باید د دغه ستونزی لپاره درسته او اساسی
حل الره پیدا کړو .زمونږ په نظر دا حل الره د ورځنې واقیعیتونو په رڼا کې یو داسی سالمه ملې سیاسی طرحه ده
چې هغه د ټولو په ګډون او په دقیقه او مرحلوی توګه منځ ته راشی .مونږ د دی لپاره یو مناسب وړاندیز لرو چې
د دی لیکنې مل دی.
ب :مونږ یو نالوستې ،ناپوهه ،احساساتې ،د اسالم نه ناخبره ،په غلطه د اسالم پتنګان ،او د ډیرو پټو شتمنیو سره
سره یوغریب هیواد یو .ددی جنجالونو تر سره کول وخت ،سستم او متعهد ټیم غواړی چې باید منځ ته راشی.
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ج :مونږ په یوه داسی خرابه جغرافیه کې خدای پاک راګیر کړی یو ،چې د یوه ښه زعامت او یوې ښې ملې ستراتیژی
نشتوالې دا مونږ ته همیش په یوه دوزخ او د سمیزو او نړیوالو رقابتونو د جنګونو په ډګر بدله کړی دی .مونږ باید
د دغې ستری غمیزی لپاره دقیقآ سنجول شوی یوه طرحه او با ثباته قوې مرکزی نظام منځ ته راوړو ،چې دا یو
معقولې برنامې ،مستحکم ټیم او د ملت هر اړخیز ونډی او صبر ته ضرورت لری.
د :زمونو د خلکو تر منځ یو سالم ملې یوالې وجود نه لری .دغه ملې یوالې یوازی د یوه منضبط سیاسی یوالې له
الرې ممکن دی .او د همدی سیاسی یوالې لپآره زمونږ الندینې طرحه ولولې.
هـ :افغانستان اوس د څو ملکونو له خوا یو اشغال شوی هیواد دی .په اشغال شوی هیواد کې ملې مبارزه اولیت
پیداکوی .بنآ ټول هغه افغانان چي په استقالل ،خپلواکې ،او ولسواکې باورمند دی باید په یوه ملې توانمند حزب کي
سره راټول شی ،اول هیواد ته نجات ورکړي ،بیا نظریاتې مبارزی پر مخ بوزی.
و :په افغانستان کې د اصولو مطابق هیڅ سیاسی حزب وجود نه لری .وزارت عدلیه باید د حزب په اصولو ځان
پوه ،او دغه ټول درواغجن او غیراصولې حزبونه غیر قانونې اعالن کړی .ملې حزب خو بیکل نشته ،او دا د دی
ملت د وخت اساسې غوښتنه ده.
 -۲د ټولنې د وخت غوښتنې او ضرورتونه تشخیصول او بیلول:
زمونږ غوښتني زیاتي دي ،خو باید ضروریتونه او غوښتنې سره بیلي کړو .او د ضرریتونو تر منځ اولیتونو تشخیص
او پر هغې تمرکز وکړو :زمونږ له نظره پدی وخت کې اساس ضرورتونه ملې یوالې ،د مرکزی دولت توانمندتیا،
سوله ،امن ،قانونیت او عدالت دی ،تر هغې وروسته بیا خپلواکې او ولسواکې ده .مونږ چې تر څو د ازادی د ساتلو
جوګه شوی نه یو اخستل یی بی مانا دي .مونږ باید د  13۹۰کال ترخې تجربي تکرار نه کړو.
 -3د ضروریتونو تر منځ د اولیتونو تشخیص او په ترتیب هغې ته کار کول:
د دغو ټولو ضروریتونو د الس ته راوړلو اساسی الره د افغانانو اګاهانه ملې یوالې دی .دا یوالې یواځې د یوه
سیاسیې یوالې په اساس منځ ته راتالی شی .د دی سیاسې یوالې اساسې او یواځنې الره د داسی یوه توانمند ملې حزب
جوړول دی چې هغه باید د ټولو افغانې قومونو ،ادیانو ،مذاهبو ،او اقشارو او سیاسې ډلو په ګډون ،او په تدریجې
توګه منځ ته راشي .پدی اړه زمونږ روښانه طرحه الندی مل ده.
 -۴د اولیتونو د الس ته راوړلو لپاره د اهدافو ټاکل:
د دغه اولین اساسی هدف (ملې یوالې) لپاره زمونږ له نظره د یوه توانمند ملې حزب جوړښت اساسی او بنیادی الره
ده .دا چي ولي یو توانمند ملې حزب (نه جبه ،او نه بل ساختار) اساسې او جدی ضرورت دی ،زمونږ دالیل په لنډه
توګه دا دي:
الف :افغانان باید په یوه اګاهانه او اوږد مهال تعهد کی سره د یوه سیاسې مشترک تعهد او ارمان په اساس سره
یوځای شی .دا یوخای کیدل باید د یوی داسی لیکلې طرحې په اساس وی چې د هغي په جوړښت کي ټولي خواوي
دخیلي وي .دا طرحه دهیواد هری پرګنې ته د هغوي د حقوقو د برابرتیا او محفوضتیا ډاډ ورکړي.
ب :زمونږ منطقه د ډیرو سیاسې شبکو په پراخه منګولو کې راګیر ده .پداسی ناوړه شرایطو کې یواځې یو با دسپلینه
ساختار ژوندی پاته کیدای شی او خپلو ارمانونو ته رسیدای شی .نو د یوه توانمند حزب نه بغیر بل هیڅ سیاسی او
اجتماعې تشکیل ،د دغو شبکو په وړاندی مقامومت نشی کوالی ،نو نور پری باید ځانونه او ولس و نه غولوو .پدی
الره مونږ د هر چا سره هر اړخیز بحث او استدالل ته تیار یو.
ج :مونږ نور باید د فرد محوری نه چې همیش په غلطو سر شوي ،برنامه محوری ته الړ شو .ځکه چی برمنامه
محوری ،زمونږ تر منځ په فیصلو کې ګډون ،یو د بل په وړاندی مسؤل ګڼل او دیوه بل کنترول منځ ته راوړی چې
د اشتباهاتو ،او خودسریو مخه پکي ښه نیول کیدای شی .چې د یوه توانمند ملې حزب جوړښت د همدی برنامه محوری
اساسی شکل دی.
 -۵د ټاکل شوواهدافو د الس ته راوړلو لپاره یو کاری سستم انتخابول:
د دغو پورته مالحظاتو په رڼا کې زمونږ له نظره د یوه توانمند ملې حزب جوړښت یوازینې الر د ملې سیاسې وحدت،
استقالل ،خپلواکې او ولسواکې اساسې الره ده .مونږ د دغې موضیګیری په اړه له هر چا سره یوه سالم او رغنده
دیالوګ ته اماده یو.
 - ۶د دغه سستم لپاره په شریکه د یوی منل شوی طرحې جوړول:

د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زمونږ له نظره ښه ،ټولو ته د منلو او مؤثره طرحه هغه ده چې د خلکو په ګډون منځ ته راشی .مونږ د دغه ملې
حزب د طرحې د جوړولو لپاره داسی یو مکانیزم وړاندی کړی دی چی ممکن زمونږ دا طرحه به په نړی کی په
خپل دغه مکانیزم کې اولینه ولس دخیله جوړه شوی سیاسي طرحه وی .زمونږه د طرحه جوړولو مکانیزم په مل
برخه کې ولولئ.
 -۷د دغې طرحي لپاره یو تطبیقې پالن جوړول:
زمونږ له نظره باید دا او دا نوری الندی برخې سره په ګډه د ګډ کار په اوږدو کی منځ ته راوړو.
 - ۸د پالن د تطبیق لپاره اړونده دندي او مناسب شاخصونه تشخیصول او د کنترول معیارونه ټاکل
 - ۹د اړونده دندو لپاره مناسب او الزمې تشکیالت جوړول
 - 1۰د دغو دندو لپاره الزم وسایل او وسایط برابرول
 -11دندو د سرته رسولو لپاره په تشکیالتو کې مناسب تعینات تر سره کول
 -1۲د کارونه دوامداره مقطعوی ارزونه ،سمونه او پرمختګ
پای

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

