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محمد عارف رسولي
د هاند فکري بنسټ د رهبري هیئت لخوا

د ټاکنو محترمو کاندیدانو ته ځینې مسلکي مشوري
سریزه
د ولسي جرګې او نورو شوراګانو ټاکنې یوه ملي پروسه ده ،چې د افغانستان ټول ولسونه او پرګنې پکې د ولس د
خدمت لپاره خپل استازي ټاکي .که ښه ورته ځیر شو په دې پروسه کې موږ ډېر څه زده کوو ،شخصیتونه ،ډلې او د
هغوی ارمانونه د قانون او ملي ګټو او د دوي د وعدو په رڼا کې ارزوو .د هر ملت لپاره زر یا وروسته دا اوږده او
ست ړې کوونکې پروسه اړینه ده او بې له دې نشي کوالی چې په نن شرایطو کې سم دولت جوړ کړي .خو په دې
پروسه کې له ځینو محرومو سیمو او پرګنو زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي خو د رایه ورکوونکو شمېر یې لږ دي.
ځکه خو الزمه ده چې نوماندان له ډېرې ځیرکۍ او ښې مبارزې څخه کار واخلي ترڅو د پارلمان چوکۍ ترالسه
کړي.
په هر ملک کې ځینې شخصیتونه ،سازمانونه ،فکري بنسټونه ،رسنۍ ،تحلیلګران ،ژورنالیستان ،لیکواالن ،دیپلوماتان
او نور د خپلو دندو او مسلک له کبله باید بې پرې وي ،خلکو ته د ملي قضایاوو په هکله ،د سیاسي رقیبو ډلو د
ناندریو او ایدیولوژیکي دریځونو وراخوا مستقل تحلیل وړاندې کړي .دا مرسته کوي ترڅو خلکو ته د مختلفو متضادو
سیاسي دریځونو په منځ کې ،متبادلې حل الرې ،د واقعیتونو ډول ډول اړخونه بیان او د سمو پرېکړو موکه ورته
برابره شي ،او د اړتیا او په تېره د بحران په وخت ممکنه حل الرې په ګوته کړي.
د هاند فکري بنسټ چې یو علمي او فرهنګي نهاد دی ،د خپل مرام او لرلید له مخې د عامو خلکو ،دولتي چارواکو،
ممکنه قانون جوړوونکو ،رسنیو ،اکادیمیکي نهادونو او نورو په منځ کې د معلوماتو په آزاده ،بې پرې ،منصفانه او
بې قید او شرطه راکړه ورکړه باور لري او ورته کار کوي .مرکز چې په ټولنه کې د مثبت فکر او وړتیاوو د رامنځ
ته کولو ،د ځوانو کادرونو د روزنې ،د معلوماتو او حقایقو د روښانتیا په منظور ایجاد شوی ،دا خپله دنده بولي ،چې
درنو کاندیدانو ته اړینې مشورې ورکړي ،او هم د عامو خلکو ذهنیت دې چمتو ته کړي ،چې له فرصت څخه الزمه
او مدبرانه ګټه پورته کړي او ښه خلک پارلیمان او نورو نهادونو ته واستوي.
له همدې کبله د هاند فکري مرکز پالیسي داده چې د کوم ځانګړي کاندید پلوي به د یوه سازمان په شکل نه کوي خو
زموږ د غړو حق دی چې په فردي توګه چاته رایه ورکړي او ورنه مالتړ وکړي.
دا د ولس د خلکو مسؤولیت هم دی ،چې د وړتیا لرونکو او ښو کاندیدانو پوره مالتړ وکړي .هغوی ته رایه ورکړي،
د قانون سره سم ورته کمپاین وکړي او ترخپلې وسې سال مشورې ورکړي.
د پورته اصولو په رڼا کې زموږ رهبري هیئت پرېکړه وکړه چې د معلوماتو د شریکولو او ښو پرېکړو لپاره په
اوسنیو ټاکنو کې درنو کاندیدانو او خپلو خلکو ته الندې عرایض وړاندې کوو:
لمړی ،محترمو کانیدانو ته:
درانه کاندیدان خپله هم پوهېږي چې نن د قانون په ټول افغانانو یو شان پلي کول ،ملي ګټو ته ژمنتیا ،د
.1
حکومتولۍ اصالح ،د سیاسي او اقتصادي بنسټونو پرانېستي کول او وده ،ملي یووالی ،د بېوزلۍ ورکول او پرمختګ
او د تلپاتې سولې راوستل او نور ورته موضوعات زموږ د ملت او هر دم شهیدو خلکو د اجندا په سر کې ځای لري.
درانه کاندیدان پوهېږي چې روڼ اندي او تحلیلګر افغان مو له اوس څخه بیا که بریالي شئ په پارلمان کې
.2
څاري ،نو سر له اوسه خپل شعارونه ،د کمپاین تبلیغات او پالنونه د قانون ،پورته ملي مسئلو او شته سیاسي او
ټولنیزو واقعیتونو په چوکاټ کې عیار کړي.
ورنه هیله کوو چې له منفي تبلیغاتو ،په سیاسي او ټاکنیزو سیاالنو پسې له بد او رد ویلو ډډه وکړي .هغه
.3
څوک چې په نورو پسې بد رد ووایي یوازې ځان منفوروي ،خلکو ته ښیي چې که بریالی شي د استدالل او منطق په
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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ځای به په پارلمان کې بوتل جنګي او کنځل کوي ،د ملت د کور حیثیت به تر سوال الندې راولي ،نو خپله دوی ته
تاوان اړوي او له بل لوري سره د خلکو خواږي زیاتوي.
هیله مو داده چې محترم کاندیدان که کمپاین او له یو بل سره سیالي کوي نو د ښو لرلیدونو ،برنامو او پالنونو
.4
د وړاندې کولو په مټ یې د وکړي او نه یو په پل پسې د بد رد ویلو له الرې.
که دوه یا څو محترم کاندیدان غواړي له یو بل سره مناظره وکړي نو د مناظرې ټول اصول د مراعات کړي.
.5
د مناظرې اصول دادي چې مناظره د یوه امانتداره ،کارپوه ،بې پرې او هغه کس له خوا وشي چې خپل نوم او عزت
ورته ګران وي .په مناظره کې تسهیلوونکی یو شان ټاکلي سوالونه له دواړو خواوو کوي ،مناظره کوونکي دواړه
په نوبت ورته ځواب وایي او قضاوت حاضرینو او که په ویدیو یا تلویزیون کې خپرېږي و لیدونکو ته پرېږدي.
د مناظرې او ټول کمپاین په پای کې خلک د هر چا په نظریاتو ،استدالل ،رښتیا ویلو ،نړۍ لید ،پوهه،
.6
مهارتونو او ریښتینولۍ باندې قضاوت کوي او پرېکړه کوي چې چاته رایه ورکړي .دا ډله رایه ورکوونکي پوهان،
روڼ اندي او هغه خلک وي چې د نورو عوامو په رایه هم اغیزه کوالئ شي .ښکاره ده چې داسې خلک هم شته چې
په پټو سترګو رایه ورکوي.
کاندیدان هم فکر وکړي چې د کومو واقعیتونو په بنا خلکو ته د څه کولو وعده ورکړي چې ورته ژمن پاته
.7
کېدای شي ،د خلکو غبرګون وګوري او ورنه زده کړي.
که محترم کاندیدان غواړي چې خپل غږ تر زیاتو افغان تحلیلګرانو پورې ورسوئ ،چې هم خپله رایه ورکوي
.8
او په ریښتینو کاندیدانو پسې ګرزي او هم د نورو هېوادوالو په نظریاتو اغیزه کوالی شي ،نو خپل پالنونه ورته
تشریح کړي .مهرباني د وکړي د دو دریو دقیقو یوه ښه مسلکي ویدیو د جوړه کړي او د هاند فکري بنسټ به یې
پخپله فسبوک پاڼه ) )Haand Think Tankکې خپره کړي او په زرهاوو هغه کسان به یې وګوري چې په عامه
نظریاتو اغیزه لري.
دوهم ،هغو محترمو رایه ورکوونکو ته چې که په رښتیا سره رایه الهي امانت بولي او په اهل پسې یې ګرزي:
د راتلونکو ټاکنو د کاندیدانو له افکارو ،ارمانونو ،سابقې او پالنونو ځان ښه خبر کړي ،په شعوري توګه او
.۹
خالصو سترګو پرېکړه وکړي چې چاته ،ولې او د کومو معیارونو له الرې رایه ورکړي.
 .1۰هغه وړ کاندیدان ومومي چې د ملت په کور کې ،په قانون جوړونه ،د حکومت په کړنو د نظارت او له هغوی
څخه د سمې نمایندګۍ صالحیت او ریښتینولي ولري او د ځاني ګټو په ځای ملي ګټې ورته مهمې دي.
.11

د رایې ورکولو تر وخته ښه غور وکړي تر څو ډاډه شي چې دا الهي امانت یې اهل ته سپارلئ دی.

 .12چې کله د هېواد زخمي حالت ته نظر کوي وجدان یې آرام وي چې لږ تر لږه یې د لیوه او مفسد په ځای د
کار سړي ته رایه ورکړې او وطني دین یې ادا کړی دی.
 .13له ټولو محترمو کاندیدانو هیله کوو چې په هر صورت د انتخاباتو پایلې ومني او بریالي کاندید ته مبارکي
ورکړي او خپله هم د هېواد او خپلو خلکو لپاره له راز الرو خدمت وکړي.
نوټ :که ممکنه وه هاند فکري بنسټ به هڅه وکړي چې د کاندیدانو د ویدیو شریکول په یوه رغنده پروسه او دیالوګ
بدل کړو چېرې چې کنځل نه وي او خلک د کاندیدانو د پالن په ماهیت علمي بحث وکړي.
د پاکو او له فساده خالصو والیتي شوراګانو او ملي شورا په هیله
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