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 په هېواد کې د نوي نظام ستونزې او د حل الرې 
 
 

د سیاست په نړۍ کې د یو حکومت ارزونه د هغې حکومت د چارواکو د خبرو او وعدو پراساس نه کیږي بلکې د  
هغې حکومت د پالیسو او عملې کړو وړو ته د کتلو او تللو پراساس کیږي. کتل کیږي او ارزول کیږي چې حکومت 

ز او روزنیز، روغتیاوي او نور د پرمختیا  د خپلو خلکو سره څنګه سلوک کوي، د هیواد لپاره کوم اقتصادي، ښوونی
 .او سوکالۍ پالنونه لري او د نړیوالو سره څنګه اړیکې ساتي

د یو هیواد په رغاونې، بسیا او پرمختیا کې د هغې هیواد د چارواکو ذهني وده او پراخوالی، کاري تجربه، د خپلو  
توکي دي. د دې توکو په پوهېدلو سره چارواکي   خلکو په خوی، عادت، افکارو، غوښتنو او ضرورتونو پوهیدل، مهم

د هیواد او خلکو لپاره پالنونه جوړوي. په دې کې شک نشته چې زموږ دین او زموږ کلتور زموږ د انفرادي، کورني 
او   بدلون  په  او حاالت  ژوند  لري، مګر څرنگه چې  عمومي الرښوونې  لپاره  دولت  او  ژوند، حکومت  ټولنیز  او 

دې امله حکومت مسوولیت لري چې د وخت او حاالتو له غوښتنو سره سم د اسالمي الرښوونې    پرمختگ کې دي، له
په رڼا کې د خلکو، ټولنې او خاورې په هکله داسې فکر او فیصلې وکړي چې بنیادونه او ارزښتونه یې د یووالي، 

 .سوکالۍ، پرمختیا او عدالت پر بنسټ او اصولو والړ وي
مه السته راوڼه او امتیاز نه دی بلکې یو مسوولیت او امانت دی. حکومت کول اصل  حکومت او چارواکي کول کو

او هدف نه، بلکې اصل او هدف ته د رسیدلو یوه وسیله ده. اصل او هدف خلکو او ټولنې ته خدمت، د وګړو )نراو 
موخه تقوا او   ښځو( د پوهې او وړتیاو د کچې لوړول، د اړتیاوو پوره کول او پرمختګ دی. د اسالمي حکومت

 .فضیلت دي چې چارواکي او ولس یې باید په ورځني ژوند کې عملي کړي
اسالمي نظام باید ښیګڼه او عدالت په ټولنه کې عملي کړي. اسالمي حکومت پادشاهي نظام او د میراثي سیستم ته د 

هم ټاکنه د علي کرم هللا  پای ټکی کښیښود. د خلفاوو په توګه د ابوبکرصدیق، عمرفاروق، او عثمان رضي هللا عن
وجهه نه مخکې، چې د محمدملسو هيلع هللا ىلص د کاکا زوی او زوم هم و، د اسالمي حکومت د مشوره ایز او ټاکنیز سیستم بیلګه ده. 
دې عمل څرګنده کړه چې د مشرتابه او حکومت په غوره کولو کې کورنۍ، ډله ایزې او د پیژندګلوۍ اړیکې مهمې 

وړتیا اړین ټکې دي. د وړتیا او اهلیت بله بیلګه د محمدملسو هيلع هللا ىلص په وخت کې د باذان  نه دي بلکې تقوا، فضیلت، پوهه او  
بن ساسان ګمارل د یمن د والي په توګه دي. باذان بن ساسان نه کوم پخوانی صحابي وو او نه یې د محمدملسو هيلع هللا ىلص سره  

یمن والي وټاکل شو.    کومه خپلوي او پیژنګلوي درلودله مګر د مسلمان کیدو څخه وروسته د پوهې او وړتیا له کبله د
 .داسې نورې ډیرې بیلګې شته چې طالبان او مالصاحبان به پرې حتماً خبر وي

داسې تمه او توقع کیدله او ځینو خلکو داسې فکر هم کاوه چې طالبانو به د زړو تجربو څخه زده کړه کړې وي او د 
او د افغانستان لپاره به یې نظامي، جنګ تر څنګ به یې د راتلونکې نظام او حکومت په هلکه هم فکر کړی وي  

سیاسي، اقتصادي، ښوونیز او روزنیز، روغتیاوي، کرنیز، پرمختیایي او نور هراړخیزه پالنونه جوړکړي وي. دا 
امید ځکه کیدلو چې د طالبانو سیاسي چارواکو او مشرانو به په خپلو خبرو کې دا ویل چې د افغانستان د راتلونکې 

ونه لري، مګر اوسني حالت ته چې وکتل شي طالبانو د راتلونکې سیاسي او ټولنیز نظام په هکله  لپاره هراړخیزه پالن
هیڅ فکر نه دی کړی. اتلس کلونه د جګړې وشول او یوولس کلونه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعاله وو. د  

د سیاسي دفتر مشرانو او غړو ته په کار وو چې د   جګړې برخې طالبان په جګړه کې اخته وو، مګر د طالبانو 
راتلونکې سیاسي نظام، دولت او حکومت لپاره یې منظمه تګالر او پالن چمتو کړی وای، ځکه دوی د طالبانو د 
نظامي څانگې په پرتله تر ډېره د ارام ژوند او ډاډمن چاپېلایر مصئونیت درلود. هغوی تل د کورنیو او نړیوالو علمي 

حو شخصیتونو سره په اړیکه کې وو او له هغوی سره یې په ډېرو موضوعاتو بحثونه  کدرونو، سیاسي څېرو او مطر
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هم کول. تل یې په محلي او نړیواله کچه په بېالبېلو کنفراسونو کې ګډون درلود. همدا راز د نړۍ له هر ډول سیاسي  
و با ثباته او ټول اړخیزه او ټولنیزو بنسټونو سره یې لیده کاته درلودل چې دې هر څه ورسره مرسته کوله چې د ی

اسالمي نظام او سیاسي ډیالوګ لپاره پالن چمتو او د وروستۍ هوکړې په موخه یې له خپل مشرتابه سره شریک 
کړي. دا کار هغه وخت ډیر اړین شو چې د نني سیاسي تغیر او واک د تر السه کولو شنه څراغونه د دوی پر وړاندې  

ه امریکایانو سره د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو هوکړه السلیک کړ. دلته ډیرې ال روښانه شول چې په دوحه کې یې ل
پوښتنې راپورته کیږي چې د ټولو بحث به خبره اوږده کړي. مګر عمومي پوښتنه دا ده چې سیاسي دفتر مشرانو او  

په دې نه خالصیږي    غړو په تیرو یولسو کلونو کې څه کول؟ دا دې نه وایي چې موږ د امریکایانو سره خبرې کولې،
 .او د منلو وړ ځواب دی

 .اوس د دې نیمګړتیاوو او اوسني کړکیچن حالت په نظر کې نیولو سره اسالمي امارت ته څه کول په کار دي
اسالمي نظام، دولت او حکومت د اسالمي اصولو په محدوده کې جوړیږي چې ستره موخه یې انسانانو ته خدمت 

ه کار کول او په ټولنه کې د ټولنیزعدالت ټینگول دي. په اسالمي نظام کې واکونه او کول، د ټولنې د پرمختگ لپار
مسوولیتونه د ټولنې له وگړو سره دي نه د یو مشخص کس، یا د یوې مشخصې ډلې سره، له دې امله چارواکي کول  

ه وړاندې مسوولیت هم د یوې ټولنې د ټولو وگړو حق او مسوولیت دی. د ټولنې هر وگړی لومړی د لوی څښتنهلالج لج پ
لري او هغه ته ځواب ویونکی دی او بیا د خپل ولس او ټولنې په وړاندې مسوولیت لري او ولس او ټولنې ته ځواب  
ویونکی دی. ولس پهپرله پسې توگه په ورځنیو چارو کې برخه لري او د محاکم مظالم د اصولو پراساس هر وخت  

حساب وکړي او بدلون رامنځته کړي. طالبان باید حکومت له انحصار د دې واک لري چې له ټاکل شوو واکمنانو سره  
څخه وباسي او نور وګړي د صالحیت او تصمیم په چارو کې دخیل کړي. له دي کبله په افغانستان کې د خپلواکۍ ،  

 :سولې او پرمختګ لپاره الندني لومړني موقتي وړاندیزونه کیږي
، هر نوم چې د افغانستان د ټولنې او فرهنګ سره منسوب وي، باید د حکومت مشر، ریس الوزرا، لومړی وزیر -۱

یو مرستیال ولري. د تیرو حکومتونو تجربې وښودله چې د دوو مرستیاالنو ټاکل قومي او ژبني ویشونه رامینځته 
انتدارۍ کړل او حکومتونه د قومي او ژبني ارزښتونو پراساس جوړشوي وو. مرستیال باید د پوهې، وړتیا، تقوا او ام

پراساس وټاکل شي. څرنګه چې د ریس الوزرا کلمه په افغانستان کې معموله نه ده او افغانان مسلمانان دي مګر  
عربان نه دي، ضروري نه ده چې عربي اصطالحات دې وکارول شۍ. عربي د قران الکریم ژبه ده مګر په قران  

دې خپله ژبه پریږدي او عربي دې وکاروي. غوره   الکریم کې هیڅ ځای هم د دي یادونه نه ده شوی چې غیراعراب 
 .به دا وي چې د لومړي وزیر نوم دې استعمال شي

طالبان دې په دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت کې وزیران وګمارل شي، معینان او عمومي ریسان دې ورته   -۲
څخه وټاکل شي او نور لوړ او کوچني   د مسلکي کسانو څخه وټاکل شي. د ملي امنیت مشر او مرستیاالن دې د طالبانو

منصبونه دي مسلکي خلکو ته ورکړل شي. د عدلیې وزارت، حج او اوقافو وزارت او امر بل المعروف و نهی عن 
 .المنکر وزارت ته دې وزیران او معینان د طالبانو څخه وګمارل شي او ټیټې دندې دې مسلکي کسانو ته وسپارل شي

و په ټاکنه کې باید خاصه پاملرنه وشي او داسې علما دې په دندو وګمارل شي چې د د سترې محکمې د قاضیان -۳
 .شرعې او مدني قوانینو په هکله هراړخیزه پوهه او تجربه ولري

پاتې ټولو وزارتونو ته دي مسلکي کسان د وزیرانو، معینانو او ریسانو په توګه وګمارل شي، که هغه د طالبانو  -۴
 .ه نه وي په تحریک کې وي او ک

د ټولو وزارتونو او د وزارت په کچه عمومي ریاستونو لپاره دې درې کسیزه یا پنځه کسیزه شورا جوړه شي چې   -۵
په هغې کې به طالبان او د هیواد نور دیني او مدني علما موجود وي. دا شورا به په چارو او فیصلو کې د مداخلې  

کارونو نظارت وي. دوی مسوولیت لري او څار به کوي چې  حق نه لري، بلکې موخه به یې د اړوند وزارت د  
واسطه،  په  نه وي،  فساد  اداري  وانخستل شي،  نه وي، رشوت  بهر  دایرې څخه  د  د شرعیت  فیصلې  او  کارونه 
پیژندګلوئ او رشوت څوک په دندو ونه ګمارل شي او د چا حق ونه خوړل شي. که د پورتنیو حاالتو څخه یو هم  

دا شورا باید لومړی اصالح راولي او که اصالح نه راتلله نو دخیل یا تورن کسان به لوړو مقاماتو   رامینځته کیږي، نو
 .او محکمې ته معرفي کوي

په هیواد کې دننه او نړۍ د هیوادونو څخه دې عالمان، پوهان او مسلکي کدرونه کابل ته وبلل شي چې د راتلونکې  -۶
جوړې او د یو داسې دولت او حکومت د جوړښت بیلګه وړاندې کړي چې  لپاره په هره برخه کې پالنونه او طرحې 

ټولو خلکو ته د منلو وړ وي، د خلکو له مینځ څخه جوړ شوی وي، د خلکو شرعي او حاللې غوښتنې پوره کړی 
ِللتَّْقَوٰى( او    شي، د هیواد خلکو ته کار او د ژوند امکانات برابر کړی شي، ټولنیزعدالت ټینګ کړي )اْعِدلُوا هَُو أَْقَربُ 

 .د خلکو په زړونو کې ځای پیداکړی شي
اسالمي امارت باید د خیرات غوښتلو کلتور ته د پای ټکی کیږدي. په تیرو شلو کلونو کې د اقغانستان حکومت   - ۷

په خیرات روان وو. خیراتخور نه هیثیت لري او نه ورته څوک ارزښت ورکوي. له دې کبله اړینه ده چې د محدودو  
 .مکانانو په لرلو سره د افغانستان اقتصادي نظام بیرته فعاله شيا
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اسالمي امارت باید د دې انتظار پاتې نشي چې نړۍ یې په رسمیت پیژني او که نه او له هغې وروسته به په  -۸
کانات او کارونو او خدماتو پیل کوي. اړینه ده چې طالبان اول ځان وپیژنې، خپل ملت او خپل کلتور وپیژنې، خپل ام

 .خپل محدودیتونه وپیژنې، ترهغې وروسته د نړۍ په رسمیت پیژندل پخپله رامینځته کیږي
له دې کبله د بحث، څیړنې، کار او پالن جوړولو لپاره ځینې ابتدایي وړاندیزونه په الندې ډول کیږي. هغه څه چې د  

 .دې لیکنې څخه پاتې شوي دي نور کسان یې وراضافه کوالی شي
 .او اسالمي امارت ترمینځ د فاصلو له مینځه وړل او د ملت اعتماد ترالسه )فََما أَْرَسْلنَاَك َعلَْیِهْم َحِفیًظا(د ملت  ·
 .قدرت یواځې په الس کې نیولو او د واکمنۍ د انحصار فکر له مینځه وړل )َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرهُْم فِي اْْلَْمِر( ·
 .کت کې ټولو پرګنو ته حق ورکولپه ملي وحدت او سیاسي مشار ·
 .ټول وګړي د افغانستان په سیاسي واکمنۍ کې حق لري، مګر دا حق باید د مسوولیت سره تړلی وي ·
 .په راتلونکې کې د ډاډمنو او ځانگړو ټاکنو له الرې ملت ته په حکومت کې برخه ورکول ·
 .لسیاسي ګوندونو ته په یو خاص چوکاټ کې د فعالیت اجازه ورکو ·
په مطلقه توګه د افغانستان د پخواني نظام له نظره غورځولو نتیجه او سیاسي مشکالت څرګند دي، د حل الر یې  ·

 .باید پیدا شي
د یو ملي او ډاډمن میکانیزم له الرې ملي پوځ بیرته خپلو دندو ته بلل او پوځ د اهلیت او مسلکي پوهې پر اساس   ·

 .سمبالولبرابرول، په اسالمي او ملي روحیه 
 .د طالبانو نظامي افراد په دفاع ورازت، کورنیو چارو ورازت او ملي امنیت په برخو کې ځای پرځای کول ·
په اوسني اساسي قانون کې د تجدید نظر ایجاب شته، د دې لپاره د علماوو او متخصصینو څخه د اساسي قانون د   ·

 .جوړولو لپاره د یو غښتلی کمیسون جوړول
 .انون کې د معامالتو په پرخه کې اجتهاد ته ځانګړې پاملرنه کولپه اساسي ق ·
 .په اساسي قانون کې په ټولنیز عدالت ځانګړی ټینګار ·
ښځو ته اسالم د تعلیم او کار حق ور کړی. د اسالمي اصول او ملي ارزښتونه په نظر کې نیولو سره دوی ته دا   ·

 .حق ورکول
د دوولسم ټولګې تر فراغت پورې په نر او ښځه تعلیم جبري کول. د ښځینه ښوونکو نه موجودیت باید د انجونو د   ·

 .ته اجازه ورکړل شي چې انجونو ته تدریس وکړيتعلیم د مخنیوي سبب نشي، بلکې نارینه ښوونکو 
 .په تدریس کې د اختالط د له مینځه وړلو لپاره عملي تګالر پیدا کول ·
د عصري او دیني علومو ترمنځ تعادل او په تعلیم کې اسالمي اصول او ملي عنعنات په نظر کې نیول او د مکتب   ·

 .او مدرسې ترمینځ فاصله له مینځه وړل
تعلیمي · مالیزیا،   د  لکه  هیوادونو  اسالمي  ځینو  د  او  کمیسیون جوړول  ځانګړی  او  یو متخصص  د  لپاره  نصاب 

 .ایندونیزیا، سعودي عربستان، قطر، مصر او نورو هیوادونو د تجربو څخه استفاده کول
 .د شخصي تعلیمي موسساتو د فعالیت څخه د حکومت قوي څار ·
 .مي اصولو او ملي ارزښتونو په رڼا کې د فعالیت اجازه ورکولمطبوعاتو او انځوریزو خپرونو ته د اسال ·
 .په قاچاق کې د کورنیو او بهرنیو السونه معلومول او د شرعي سیاست په مقتضی د هغې له مینځه وړل ·
النونه  آزاد بازار د افغانستان لپاره ګټور نه دی له دې کبله په افغانستان کې د مختلط اقتصادي نظام لپاره طرحې او پ ·

 .جوړول
 .زیرمو او کانونو د استخراج لپاره طرحې او پالنونه جوړول ·
 .کرنې، مالدارۍ، تجارت او صنعت لپاره طرحې او پالنونه جوړول ·
 .له اوبو نه مناسبه ګټه اخستل ·
 .د ګمرکاتو له الرې د اقتصاد پیاوړی کول ·
اسالمي اصولو او ملي ارزښتونو په رڼا کې اړیکي له نړۍ سره په اقتصادي، کلتوري او سیاسي مسایلو کې د   ·

 .ساتل
د نړیوالو ټولنو سره اړیکې نیول او د سیاسي مشارکت او بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان په مقابل کې د هغوی   ·

 .د دریځ پر اساس تعامل کول
 .ې پیژندلد ګاونډیو، د سیمې او نړیوالو هیوادونو ځینې معقولې او جایزه ګټې په سیمه ک ·
د هغو کمزورتیاوو پیژندل او له مینځه وړل چې نړیوال او ګاونډي هیوادونه له هغو څخه ناوړه ګټه پورته کوي،  ·

 .او د نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو د کمزورتیاوو پیدا کول او له هغې څخه د افغانستان په ګټه کار اخستل
د یو هیواد سره د افغانستان ښه ګاونډیتوب د بل هیواد سره د دښمنۍ   ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکول چې ·

 .مانا نه لري
 .د بهرنیو هیوادونو سره د ګازواو تیلو د پایپ الین په اړه اړیکې نیول او د هیواد په ګټه د هغې نه استفاده کول ·
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

او عملي کولو لپاره د ځانګړو کسانو  د ملګرو ملتونو سره نږدې اړیکي ساتل او د ملګرو ملتونو د پالیسیو د پوهې ·
 .روزل

 .په ملګرو ملتونو کې د یو قوي او متخصص استازي لرل ·
 .د ملګرو ملتونو له قوانینو سره د اسالمي او ملي ارزښتونو ته په نظر کې نیولو سره چال چلند کول ·
 .یسون ټاکلد السلیک شوو تړونو د مثبت او منفي اړخونو د څیړنې لپاره د یو متخصص کم ·
د هغو تړونونو په هکله چې پخوانیو حکومتونو د نورو هیوادونو او موسسو سره السلیک کړي، د هغوی په اړه  ·

 .غبرګون ښودل
د اسالمي ارشاداتو او افغانستان د ټولنیز جوړښت د ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د افغانستان په قانوني چوکاټ  ·

 .رځای کولو او په هغې عمل کول کې د نړیوالو نورمونو ځای پ
په تخنیکې، مسلکي، صحي، د کانونو د استخراج، او تعلیمي برخو کې د نړۍ د هیوادونو سره اړیکي ساتل، د   ·

 .هغوی له تجربو نه استفاده کول او مرسته غوښتل
 .د نورو هیوادونو سره اړیکي د ګډو ګټو او متقابل احترام پر بنسټ ټینګول ·
 .یکو لپاره د یو ځانګړي کمیسیون ټاکل ترڅو د موضوعاتو ټول اړخونه وڅېړل شيد بهرنیو اړ ·
په اسالمي تړونونو او ټولنو کې فعاله برخه لرل او په سیمه ایزو اقتصادي، کلتوري او سیاسي ټولنو او کړیو کې  ·

 .د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد فعاله ونډه اخستل
و د نه افغانستان یو ناپیلی هیواد دی او له دې وروسته هم د کوم نظامي تړون اړتیا نشته او هېڅ هیواد ته نظامي هډ ·

 .ورکولو په هکله فیصله کول
که حکومت د شریعت پرالر روان وي او چارواکان د اسالمي سپارښتنو، اصولو او الرښوونو پراساس خپلې چارې  
سرته ورسوي، چارواکې له قانون څخه سرغړونه ونه کړي، د خلکو اړتیاوې پوره کړي او ټولنه له فساد او بیعدالتۍ 

به وروسره مینه او خوښي ښکاره کړي او هراړخیزه مالتړ به یې وکړي. که دا کار  د رنځ څخه راوباسي، ولس  
ونکړي نو د اسالمي ارشاداتو او صالحیتونو پراساس د ټولنې او ولس وگړي د دې واک او مسوولیت لري چې د  

کړي. هر    چارواکو د چارو څار وکړي او د هغوی په ټولو چارو رغنده نیوکې وکړي او سمې الرې ته یې برابر
مسلمان مکلفیت لري چې په خپله ټولنه کې د بدو مخه ونیسي او د ټولنې وگړي ښو او نیکو اعمالو ته وهڅوي. په  

 .اسالمي نظام کې د چارو اصول د قانون د حاکمیت پراساس والړ دي
 

 سترڅښتن عالم او الرښود دی 
 ډاکتر عبدالقیوم مومند 
 سالت لیک سیټي، یوټا

 ۱۴اکتوبر  زیږدیزکال د ۲۰۲۱د 
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