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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢٤/٠٦/٢٠١٠                                     زرکي مورتـشز او ميړنيڅغان اف
 

  
  

   د عالي شوري په اړه د افغان څيړنيز سولېد 
  اومشورتي مرکز وړانديز

ه٢٢م کال د جوزا ١٣٨٩   مه ني
يز   :لن

ه  اي د يو لس کسيزې جر    په الس کې ويد سولې د عالي شوري مشرتوب بايد ديو کس پر
ه  •  د تنظيمونو د اغيزو الندې نه وي بايد دا جر
ولې خواوې پرې باور ولريد وسله والو مخالف • ون   ينو په 
ه  • تنې، هم د افغان حکومت او دا جر ولنې مشروع او قانوني غو  بايد د ا وړتيا ولري چې هم د نړيوالې 

تنې وپيژني او د سولې په اړه د خبرو اترو په وړانديز کې يي په پام  هم د وسله والو مخالفينو مشروع او قانوني غو
ه او هم. کې ونيسي  بايد دا وړتيا ولري چې درې واړه اړخونو سره استدالل وکوالي شي او خپل دري په سمه تو

  .وړاندې کړاي شي
 سولې او مخالفينو سره خبرو اترو ته ژمن وي •
 مخالفينو سره د خبرو اترو وړتيا او د تفاهم ژبه ولري •
ه پبايد  • وهه او پيژندنه ولري او د مشرتابه او د روان سياسي وضعيت، وسله والو مخالفينو او سيمې په اړه 

 مديريت لپاره الزمه وړتيا او انرژي ولري
تونو څخه سمه پيژندنه ولري • ي او عقيدوي ارز ړه روانه ده د فرهن   د هغو سيمو چيرته چې ج
 د سولې عالي شوري بايد په يوملي او دوامداره حرکت واوړي او دنده يي ترهغه ادامه ومومي ترڅو چې په  •
 انستان کې سوله راشيافغ

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  دپيل خبرې
د روان کال په پيل کې  افغان څيړنيز اومشورتي مرکز د يو مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې د سولې د ملي مشورتې 

  . وړاندې کړې د عالي شوري په اړه يو وړانديز او د سولېجر
تنو چې افغان  ېله نيکه مرغه د سولې د ملي مشورتې جر ولو هغه سپار د کميسيونونو په پريکړو کې تقريبًا 

اي درلود، د سولې او مشورتې جر  په اړه د مرکز وړانديز يو ېڅيړنيز او مشورتي مرکز يي وړانديز کړى وو،  
و د ملي لوي شمير کارپوهانو، ديني عالمانو او قومي مشرانو سره له مشورې او خبر اترو وروسته ترتيب شوې وو، ا

ندوي چې د سولې او مشورتي جرې په پريکړو کيمشورتي جر ون څر  په اړه د افغان څيړنيز ې يي غبر
ور وو تنو يو ان   .اومشورتي مرکز وړانديز په حقيقت کې د افغان ملت د غو

تنه د سولې د عالي شوري جوړول دي، دادې د افغېد سولې  د ملي مشورتي جر ان  د پريکړې يوه مهمه غو
ل بيا د يو شمير کارپوهانو او ديني عالمانو سره له مشورې او خبرو اترو وروسته د  څيړنيز او مشورتي مرکز يو 

  .سولي د عالي شوري په  اړه خپل نظر وړاندي کوي
  :دسولې عالي شوري

تنه شوې چې د ١١ د پريکړه ليک  په ېد افغانستان د سولي د ملي مشورتي جر سولې د پروسې مې مادې کې سپار
يو په لرلو سره، واکمن کميسيون يا او د جر  د مشورو د عملي کولو لپاره دې د واليتونو او ولسواليو د نمايند

  .دسولې عالي شوري جوړه شي
ت او ترکيب  او د شوري  ت کې هغه څه چې ډير اهميت لري هغه د شوري جوړ د سولي د عالي شوري په جوړ

يرتيا او پام څخه کار واخستل شي  په انتخاب کې  له عالي شوري ترکيب او دغړوکه د سولي د. رهبري  ده  الزمې 
ام ويىا و تيرې ناکامې تجربې تکرار نشي نو دا به د بريا په لور لومړن يز    . خو بنس



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ول ه مشري  اړخونو لپاره د باور وړ يوودسولې د عالي شورې مشري بايد يوه بې پلوه او د افغانستان د ستونزې د 
ي ورنه  وي، د سولي د عالي شوري مشري بايد تنظيمي مشرانو او ياهغو کسانو ته چې د تنظيمونو لخوا معرفي کي

ه کړىکړل شي  کوم کميسيونونه چې د تنظيمونو د مشرانو يا د تنظيمونو  پورې اړوند کسانو السته ، تيرو تجرو ثاب
ې دا چې السته راو ول کميسيون د هغه تنظيم يا ډلې په خدمت کې ولويدلې لودلې بلکېيي نه درړنې ولويدلې، نه يوا  

ي چې طالبانو او حزب اسالمي . دي، که د سولې عالي شوري د کوم تنظيم او هغه هم د  يو داسې تنظيم السته ولوي
رانه ده چې مخالفين دې په دې شوري باور وکړي ړو او مخالفتونو سابقه ولري نو بيا ډيره  ا تقريبًا ، دسره د ج

ه دې کميسيون سره خبرو  ي نو مخالفين به په هي تو يقيني خبره ده که دشوري مشري د کوم تنظيم الس ته ولوي
ه وکارول شي . اترو ته حاضر نشي ه دا وي چې امکانات او وسايل يي  د يوتنظيم په  ينې  بيا به د دې شوري يوا

  اوبس
ت کې بايد داسي کسان وي چې د دې کا ر ډيره اړينه ده چې دا شورى بايد يوه بې  پلوه شورى وي، د شورى په جوړ

ولوخواوو لپاره د باور وړ وي ت . لپاره الزمه وړتيا، پوهه او بصيرت ولري او د  د سولې د عالي شورى په جوړ
ول شي چې سولې ته ژمن وي   .کې اړينه ده چې په ترجيحي ډول هغه کسان را

 د پريکړه ليک يوولسمه ماده وايي چې د شوري ترکيب ه د سولي دملي مشورتي جرد کميسيون د غړيتوب په اړ.
 څخه يوتن او دواليتونو او ولسواليو  د استازيتوپ  په لرلو سره  دې قومي مشران، ديني عالمان او د ولسي جر

ليو کې د قومي مشرانو او ديني عالمانو په  څخه غړيتوب ولري، خو بايد په والياتو او ولسوااويو تن د مشرانو جر
اکل شي او دخلکو استازي وي ه د خلکو لخوا و تني تو   .اکنه کې دا پام وشي چې دا کسان په ر

  :د  سولي دعالي شوري مشري
اي دې د شوري د مشرۍ لپاره د رهبري يوه  ي چې د يو کس پر د سولې دعالي  شوري دمشرتابه لپاره وړانديز کي

ه  ه  جوړه شيجر  په  چې بايد شمير يي تر لسو تنو زيات نه وي هم به د سولې د عالي شوري مشري، دا جر
ه ترجوړيدو وروسته دسولي او مخالفينو سره دخبرو اترو ميکانيزم غاړه لري  اوهم به  چې د سولې   همدا جر

ړې جر ي د يوې من اکل کي ه  ه مخالفينوېدعالي شورې له من ړتوب او خبرو اترو دنده  سره دمن په تو
يې پريکړې به د سولې د عالي سرته رسوي، او بيا د دو    شوري لخوا تصويبي

  :د سولې د عالي شوري د مشرتابه ځانګړتياوې
ه لري ړه کې درې مهم اړخونه ون ول ائتالفي ( افغان حکومت . د افغانستان په روانه ج په حکومت کې دننه 

  ) .حزب اسالمي او طالبان( ولنه او وسله وال مخالفين ، نړيواله )اړخونه
  . اړخونو لپاره د باوراو ډاد وړ وي بايد داسي کسان وي چې د درې واړو مشرتابه کېپه  نو د جر
ه  تنې، هم د افغان حکومت او هم د دا جر ولنې مشروع او قانوني غو  بايد د ا وړتيا ولري چې هم د نړيوالې 

تنې وپيژني او د سولې په اړه د خبرو اترو په وړانديز کې يي په پام کې وسله والو مخ الفينو مشروع او قانوني غو
  .ونيسي
ه وړاندې کړاي م بايد دا وړتيا ولري چې درې واړو او ه  اړخونو سره استدالل وکوالي شي او خپل دري په سمه تو
  .شي
  :نو

اي د سولې مشورتي جر ه  رهبري بايد د يوکس پر ه يوه لس کسيزه جر   : بايد وي او د ا جر
  وي نه د تنظيمونو پورې اړوند کساند تنظيمونو لخوا معرفي شوې او  •
ولې خواوې پرې باور ولري • ون   د وسله والو مخالفينو په 
ه پوهه او پيژندنه ولري او د مشرتا • به او بايد پد روان سياسي وضعيت، وسله والو مخالفينو او سيمې په اړه 

  مديريت لپاره الزمه وړتيا او انرژي ولري
تونو څخه سمه پيژندنه ولري • ي او عقيدوي ارز ړه روانه ده د فرهن   د هغو سيمو چيرته چې ج
تن وي • ه نوم څ ه باور او    په قومونو او ولسونو کې د 
  سولې او مخالفينو سره خبرو اترو ته ژمن وي •
 تفاهم ژبه ولريمخالفينو سره د خبرو اترو وړتيا او د  •

 :د سولې او ملي پخاليني دعالي شورى مشروعيت
د سولې او ملي پخاليني عالي شورى بايد قانوني مشروعيت ولري تر څو د دې شورې پريکړې هم مشروعيت پيدا 

ه تعريف شي. کړي نده تو   .د دې شورى صالحيتونه، کاري کړنالره او اهداف بايد په څر
  : شورى يي بايدسرته ورسوي عالي کارونه چې د سولېهغه

وندونو او شخصتيونو چې مخالفينو سره د خبرو اترو او هغوې سره د پخاليني په اړه  • ولو هغو ډلو،  د 
واب موندل نو ته د  نې لرې خبرې اترې او د هغوې اندي   اندي



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

رو کې د هغه مراجعو او شخصيتونو سره  کار چې کوالي شي وسله والو مخالفينو  سره په خبرو ات •
ړيتوب وکړي  من

ولونه چې کيداي شي مخالفينو سره پرې جوړ جاړې وشي  • کو را  د هغو 
 د خبرو اترو او جوړ جاړي لپاره د قانوني ستونزو د حل الرو چارو موندل •

ي،  يو څو پوړيزه او يو څو اړخيزه  ړې په نوم يادي رۍ پرضد د ج دا بايد په پام کې ولرو هغه څه چې د تره
واکونوستونزه  يانو او نړيوالو  اون امريکا،  (  ده، په دې ستونزه کې د ننه په هيواد کې له بيالبيلو ډلو څخه نيولې تر 

لستان او القاعده  کيل دي، او هر څو ک خپلې موخې او خپل اهداف لري،  نو د داسې يوې جړې ماشوړې سر ) ان
 په ا وسنيو حاالتو کې ډير اوږد او ستړي کوونکي مزل ته موندل يو ستونزمن او النجه من کار دى، سولې ته رسيدل

ضرورت لري کيداي شي د سولې خبرې اترې کلونه کلونه وخت ونيسي، نو د سولې عالي شوري بايد په يوملي او 
  .دوامداره حرکت واوړي او دنده يي ترهغه ادامه ومومي ترڅو چې په افغانستان کې سوله راشي
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