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

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

  
  

02/00/2012 زرغون شاه شینواری    

 

 د وطن د نجات الره ائتالفی که انتقالی حکومت؟
 

: دالیکنه یو وخت یوه تیوری وه مګر کله چی مونږ سوله ایزه ډله افغانستان ته والړو او د ټولنی د خلکو د هغو داستازو )یادونه
دی پ دداخلی محوری قواو سره شریکه شوه قضییقومی شوراګانو، هلته مشتو دیپلوماتانو او د  و،حقوق پوهانو، سیاسی ګوندون

 باور شو چی دا د ملی نجات بیړنی حل الره ده.(
 

غانستان ی خو د افهس ی.ی نجات مسله تر ټولو عمده وپه پیړو پیړویو کی ځنی ملتونه د داسی حاالتو سره مخ کیږی چی هلته د مل
و اندیښمنو حاالتو سبب بولی مګر پخپله همدا انتخابات د یوه کال ګډی وډی بی باوره ټاکنی د روان 13۳3 د خلک او نړیوال

ی ټولنه وتره کړه او هغی ملی بی ی ګواښ سره مخ کړ، داخلی جنګوته یاسی بحران چی دافغانستان ملی یووالی یي د عملد
  

اویی نه ذد افغانستان غوندی یوی پیچلی قضی ته چی ستر جهانی او منطقوی دولتونه پکی دخیل وی د قومی، مذهبی او ګروپی 
 او د ملت سره جفا ده  اکتل د ځان خط

 و،واږو ترخو واقیعتونښیږی د هغو ټولو خیدا کړو که زموږ خوښیږی یا نه خوغی مشکل ته عملی الر پکه مونږ غواړو د
 قوتونو او علتونو سره رښتینی سلوک په کار دی د کومو نه چی دا بحران جوړ شوی.

نځ ته راځی ځکه خو موږ مجبور یو چی د دری څلورو لسیزو د ید ملی نجات اړتیا د ملی بحران پهمهغه پرمختللی پړاو کی م
ی وغړو ځان ملت او هغه جهان ته پام و چیرته چی وی سترګی ښمهلته پریږدخبری ه اتی کودتاچیانو او ساده کسانوسااحس

 وکړو چی مونږه یی یوه برخه یو.
 د افغانستان د النجی د ټولو اړخونو پیېژندنه د رنځ تشخیص او نه پیژندنه یی ناروغ ته بدل دارو ورکول دی.

دونه په ی، قومی، مذهبی او جغرافیایی تضاقاتملی نجات مسله مطرح ده د اځکه چی په نړیواله کچه ملی، طب د مونږ ته ولی
رهبری شوی شکل د جهانی تضاد پر محور څرخول کیږی. ددغو کشمکشونو د اشتی او ټکر لپاره د وخت د اړتیا سره برابر 

ار ه کو ناقوتونه مینځ ته راوړل کیږی او له مینځ وړل کیږی سره ددی چی د تضادونو په ټکر او پخالینه کی له اړوندو قو
 بارزید یوویشتمی پیړی د پیچلی م رکیب او رهبری کی د ملتونو ولسونو او خلکو بی برخیتوبیستل کیږی مګر د هغو په تاخ
 کیږی ګڼل ساسی مضمونا

، مذهب، قوم او دیموکراسی په نومونو د هغو ریښی رایستل او د خپلو تعریفونه ته رنګ بدلول، د اسالم، وطن سیاسی فلسفی
ان کس تتاوو دی چی ځنی لړزانده اپرچونس ټرونو سره متضاده مبارزه له هم دی اور څخه هغه پورته شوییکټولنو د ملی کر

 یی سیاسی مجبوریت بولی.
ته سترګی په الره وی. او په نهایت حاالتو ونو مجموعی نه مقاله جوړه کړی.  د سیاسی خلکو دنده پدی نه ختمیږی چی د خبر

درونو ځانګړی دنده د بندو سیاسی الرو پرانیستل دی ی جګړه حل شوی وګڼی ځکه د سیاسی کمدای کی د جبر او اختیار ترمینځ
سنی مسیر د پیچلتیا سره د دنیا ټول خلک مخا مخ دی پدی توپیر چی ځنی ملتونو کی یی د مبارزی بنسټونه اود نړیوالو حاالتو د 

و اخالقی سوالونو الندی راوستی مثال په امریکا او اروپا السوهنی کړی او یو څو هیوادونو کی یی دولتونه د سیاسی حقوقی ا
کی د لبرال دیموکراسی علمی مرکزونه پدی باور دی چی د دیموکراسی سیاسی ارزښتونه دولتونو د اقتصادی شرکتونو په خاطر 

 سی عدالت او اجتماعیاو د هغو برځای د ګټو لپاره هغه پولی نړه ولی چی په دیموکراسی کی ورته سیایرغمل او جامیع ساتلی 
 انډول ویل کیږی

پلاير کی د خپلو روا غوښتنو اخلک غواړی چی پدی جهانی چمګر ددریمی نړی روسی چین هندوستان او نورو ډیرو ملکونو 
 ی.په معیار تګ الره خپله کړی داسی الره چی ددویی ارمانونه په محور کی ځای ولر

یمی سد مور ځای ورکړی دی پخوا به ددی والو کشالو ینړ قیعت منځنی ختیځ ته دنګړی جغرافیی مواسالم، تیلو، فلسطین او ځا
زم د یجوړښت نه وروسته عربی ناسیونال دی راتلل مګر د اسرایلو د دولت دد پیښو څخه اروپا، افریقا او اسیا تراغیزی الن

د  ی ختیز تضادونه نور هم پیچلی کړینځنیو د مای سره او عربی دیکتاتور ریژیمونه د یهودی دولت سره په تړیفلسطین د قض
ی ختیز ته د سترو قدرتونو السونه راغزه ولی چی شا او خوا نمانه پیوندونو په همغه بڼه منځاو تل ابیب محرعربی دیکتاتورانو  

 د شیخانو په ټاپوګانو وویشله.یوه پیړی وړاندی ځنی اروپایانو د عربو متحده خاوره 
ردانو د النجی سره یو ځای د اصل کی دا دواړه د ک ی د خبرونو سرخطونه دی مګر پهاوکرین پیښ ه هم د افغانستان او دکه څ

 ی.تړاوو لرمنځنی ختیز د بحرانونو سره 
نځی قتلونه که اجنبی السوهنی دی نو له بله اړخه یپه نومونو خپل م عیهنی شاسمانی لښکرو راپیدا کیدل یا د سد داعش غوندی د 
 ساسی تضادونو د حل سره نامعقول دریز هم دی.د منځنی ختیز د ا
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ه کودتا په زور د داکتر محمد مرسی د انتخابی حکومت چپه کولو اخوانیت کمزوری نه ه مصر کی د جنرال سیسی دپوځی کپ
 .بلکه هغو ته یی ځمکه وتره کړه

د انتخابی حاکمیت پرځای د پوځی څخه په اسالمی هیوادونو کی اخوانیت د سیاست یوه برخه وه مګر په مصر کی  شروع له 
 دیکتاتوری حاکمیت ددی هیواد اخوانیت ته په سیاست کی حقانیت ورکړ.

، ایران، فلسطین، مالیزیا او سوډان ځنی غورځنګونه چی مفکوروی خټی یی د اسالم ملت او اصل په اوبو اغږل شوی د مصر
بی دولت ت او بل اجنچی بوه اجنبی یرغل ورته حقانیتوپیر لری  شونو سرهافراطی جنبد افغانستان پاکستان عراق او نورو هغو 

 .لیورته قوت وربښ
ټه وکارول شوی مثال د تر ډیره حده د سرمایداری کمپ په ګراډیکالی ډلی  له پیل څخه د ځنی اسالمی هیوادونوګړی د سړی ج

، اولیت او حاکمیت ورته غربی خو قوت سیاست په ډګر کی حقانیت ورکړ وروی اتحاد یرغل دافغانستان مذهبی ډلو ته د ش
سو او وسلو له پلو ډیر غښتلی دی خو د سیاسی او ی. سره ددی چی دویی د زور ، پهو او د هغو سیمه ایزه ملګرو ورباښدولتون

عقیده وی بنیادونو له اړخه ځکه کمزوری دی چی په مشخص وخت کی د مشخصو اهدافو لپاره د مشخصو کړیو له لوری 
 .ټول نه(هی )وول ، وکارول شول او د خپل ارمان په ځای د پردیو لپاره چغی وروزل ش

ریاست او غور پیش د خپلی ، باداری ه هره مفکوره پوری تړلی وی حکومتبادو زندباد احساساتی کسانو ته که هغه پدمرده 
اعی او عینی واقیعتونو خطوط په نښه مفکوری ستراتیژی ښکاری مګر هغویی چی د ایدیالوژیو لپاره په معنوی، مادی، اجتم

 او ذمواری ورپه غاړی دی دغی کار ته سیاسی خودکشی یا ځان وژنه وایی.کوی 
ځنی دولتونو ته اسانه ده چی په  اسالمی هیوادو کی د سړی جګړی څخه یو څه پاتیشونی مذهبی ډلی د کرایی دیموکراتانو او 

ر اصل هغه مذهبی ډلی کنترول کی ا به ورته ګرانه وی چی د مفکوری پګر دناسیولستانو سره مالګه اوبه کړی م واجاره شو
  

نه وی  له همدی چپالری عموما له دوه چینو څخه اوبه کیږی اول یا صادراتی وی او یا د داخلی ذاتی ظالمانه مناسباتو زنږید
چی په قدرت یی خیټه ارزی نه ګرانه ده بهغه حاکمیت سره د م د امله د هغی سیاسی مذهبی چپګرایی سره مبارزه سل ځلی

 روت ځان ساتی. اچولی او په ث
دی  ه پ ډیکالیزم د عربی ناسیولیزم سرهر څخه رهبری شوی مذهبی راځنی ختیز د روانو پیښو تر شا د بهی د منبریښداسی 

 خاطر په جنګ اچول شی چی عربی ملت پالنه په چپګریی ووژنی او د افراطی ډلو شتون د راتلونکی بحران عامل ورګرځوی.
تجربی خاوندانو ته اړه  داچی څومره تاوان دیپو وغورځول نه ګډ وډ او له ښغی تجربی په افغانستان او عراق کی دوه ملتوهمد

بڼه د  ه هم خطرناکه الره داده که اجنبی صادراتی چپالری د سیاسی انحصار پهی هغویی پری پوهیږی خو ددی څخولی د
 اداره به ناشونی ی د هغویم غورځنګونه مینځ ته راځوساتل شی ددی پر وړاندی چی کول شی او دیموکراسی په پرده کی وروز

 وی. 
 ه نیمګړی سلوک کوی همداسی پدی النجه کیالی سرله افغان کشکی  څنګه چی ځنی افغانی حلقی د خپلو ګروپی کټو په دایره 

دخیل  ملګری ملتونه او چی نی دولتونه هم جنګ او سوله دواړه د خپلو ګټو تر سیوری الندی ساتی ددی پر ځایداخیل بهر
ر ملت تالف کی اسیئارګر اله بیخه وباسی دقوم مذهب ژبی ، ټوپک او سرمایی په انحص ریښی راناغیزمند قدرتونه د افغان بح

په اتحاد کار کوی چی د ستونځی د یوه اړخ په توګه د ملت پر وړاندی د شریکو  اوتمثیل جوګه کړی د همغو قوو د ید خپلی اراد
 ی.اعمالو خاوندان د

 دواړو ډلوسیاسی اختالف دی. د همدی مرحلوی کال دانتخاباتو څخه راپورته شوی النجه د قضیی د یوه اړخ تر مینځ  13۳3د 
ړی ړه دواړه کویان پوره یوه لسیسزه په یوه حکومت او په یوه جبهه کی د خپلو مخالفیانو پر ضد حکومت او جګمشران او پال

 .نتیجه یی معلومه ده
ی ستونځنی په حل کی هیڅ مرسته تالفی حکومت ته د ملی وحدت حکومت نوم ورکول د اصلئولو یا همهغه زاړه اد نوم په بدل

ل نه پیدا کیږی چی نوم یی اسالمی وی قانون یی دیموکراسی وی مشران یی جهادی امیران ددی نه ښایسته حکومت ب نه کوی
 یی د ملګرو ملتو تر چتر وزیران یی تراشل شوی دیموکراتان وی امنیه قومندانان یی جهادی دلګی مشران وی او ساتونکیوی 

 رنی پوځیان وی.الندی به
 ی نه د ملت قناعت تر ګوته کړ نه یی سوله راوستله نه یی د وسلوالو مخالفانوک نووکل 13خو د معنی نه تش دغه ښاسته نوم پدی 

 .انډیوالنو ګډ ماموریت سرته ورساوه رنیوشمیر راکم کړ او نه یی د خپلو به
هغویی پری پوهیږی چی په دیموکراسی باور  ی ته څومره تاوان اوښتیپه همدی دری ځل انتخاباتو کی چی ټاکنو او دیموکراس

  ی.عه لریالاو مط
اشرف غنی او ښاغلی عبدهللا د کال کی چی ښاغلی  2001کال غوندی ندی  2001سیمی او نړی حاالت  ن،اوس د افغانستا

، الوتکی ټانکونه پوځونه او بی  B22غو ډلو سره په یوه واحد ګروپ کی د بڼ نه افغانستان ته راوړل شول نو تر شا یی همد
 وتل نن چی دا هر څه په بل اړخ اوښتید هغه غنی امکاناتو په شتون او یووالی کی ناکام راو حسابه ډالری نوټونه راروان ول

 خوا ته روان دی ددواړو اتحاد به څه وکړی. 
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ی اړخ د ارجضیی په خلق کیدو او حل کیدو کی بهرنی الس برالسی دی د خد افغانستان خلک داتریخ حقیقت منی چی د افغان ق
 هپ ه ځکه په افغانستان کی سوله او یووالی نه راځی چی هغویی لسیسزی لسیسزی زمونږ د هیوادجوړونکی مرستی څخه پرت

 ځنی جنګی قوتونو او شخصیتونو پانګونه کړی یعنی ګټه په تاوان کیږی.
پله خځکه خو د افغاستان کمزوری حالت او د نړیوالو مناسباتو مسیر ته په پام افغانان اړین ګرځول شوی چی پورتنی حقیقت پ

خیلو برالسو دولتونو مشروع ګټی  نژدی  راتلونکی کی ومنی. پد ی ځای کی مهمه خبره داده چی د افغانستان په قضیه  کی د
 څنګه په پام او حساب کی نیول کیدی شی.

تیژیو کی ارنی دولتونه د جنګی اهدافو پر اڼدول په سیاسی او اقتصادی سترد افغانستان په شخړه کی د خیل به ـ جنګی الره :1
ل الره په سترګو نه لیدل کیږی. هغویی چی په جنګ ی امله جنګ همیشه وی او د سیاسی حیو د بل سره ډیر لری دی له همد 

 وجنګی قوتونه د سیاسی قدرت د محور په توګه ساتی او د خپلی سیاسی ابرو د ساتنی په خاطر د ټولنی د اقشار لنګر اچوی
لی ابیلو د لی او د محور څخه ګردچاپیره دایره تری جوړه وی. همداکار افغانستان ګام په ګامخڅخه اشخاص د نمونی په توګه را

 خوا ته کشوی چی دا بیا پخپله د جهانی او منطقویی ګټو سره اړخ نه لګوی چا ته تاوان چا ته ګټه.
په  په کار اچول شوی چی هغی ته  وق الجیشی  سیمو لپاره یوه تیوریت :په یوه ویشتمه پیړی کی ددنیا سـ تش په نوم حاکمی2

( د جمهور ریس او خاوره او خلکو د حاکمیت څخه بی برخی حکومتونه وایی. پدی نظریه کی یو تن) پهلوان زنده خوش است
وی.  قبیلوی مشران او مذهبی رهبران ټولواکان ن،ه سیمو جنګ ساالرایا هم د صدر اعظم په نوم ناست وی د هیواد په زرخیز

 لندی دا تجربه په افغانستان کی وازمویهغویی ته پخپله سیمه کی د جنګ او سولی تخم شی پیسی وسلی ورکوی هرڅوک چی
 هم کار پری روان دی. خو د پاتی راتلو سره اوس شوه ناکامه راووته. 

 استبدادی قواود ی چیرته چی سوله د جنګی او دیموکراسد جنګ څخه سولی او د استبداد څخه ولسواکی ته مینځ مهاله دوره  ـ3
 ی کیږی په افغانستان کی د سولینه ولسواکی پل راځی برمتی ازادی نه شی نه سوله اسره سیاسی یرغمل وی ترڅو چی د

روت شخصیت او حاکمیت واک کی ورکول شوی چی جنګ ورته ث رانیانو څخه وروسته د هغو جنګی قواو پهت د بهنوشسر
ی غولسواکی ډزی شوی تر ټولو لومړی دنه چی لسیسزی لسیزی په ر شوی د کومو اوګو با ورکړی او دیموکراسی د هغو په

 ستونځی ته د نه سیخ سوی او نه کباب الره موندل ضرور دی 
رنیو پالویانو سره چی لومړنی التړو او طالبان د خپلو کورنیو بهښتلی ډلی د خپلو د اخلی او خارجی مدافغان مجاهدینو څو غ
یوه ډله داسالمی دولت او دوهم یی اسالمی امارت وایی د افغان شخړی دوه محوری د اخلی اړخونه دی یي ځانونو ته اسالمی 

 ت په نومونو یو بل نفی کوی.عساسی قانون او بله یی د اسالمی امارت او شریادولت او 
واړو خوا سره داسی و د دورکړی تر څان، غازی او مجاهد ملت ته ددی وخت غانستان مسلمچی دوی د اف منځنی الره داده

مشوری سرته ورسوی چی د هریو اړخ اسالمی ، ملی او کډ انسانی وراندیزونه پام کی ونیسی دا کار په جز کی خپل مینځی 
 ی.جرګو او په کل کی ملی سیمه ایز او نړیوال مالتړ ته اړتیا لر

عدالت او ولسی حاکمیت  ن،په اسالم، وط و،، پاکی تر څو د بی پریسانو څخه نه کیږداډول مالتړ د شخص او څو محدودو ک
وتړی او جهانی ټولنه د ملی او سیاسی باور په اساس ددو تر شا  شوی ملی قوت په توکه یو د بل مال میین افغانان د یوه منل

 ودریږی. 
اک لی طریقو د خدای پسیاسی باور خپلولو او په اسالمی م و،خلکو ترمینځ د نړیدلو پلونو د جوړه ولد د ټولنی  کی پدغه وخت

اور ت سیاسی بمرکزیت مینځ ته راځی چی ملی مشروعیاو د وطن په خاطر یو د بل پر وړاندی د حساب او تیریدنی لپاره داسی 
 ی.او ټولنیز مالتړ ورسره د

راوړی چی لومړنی اله اداره میڼځ ته ی د مشتو افغانانو څخه یوه منځ مهر کهمدا مرکزیت  د قضیی د دواړو خواو په داخل او به
مین او د جنګونو له امله تاوانی شوو افغانانو سره سمدستی مرستی کول دی دا ادراه ااساسی دنده یی په ټول هیواد کی د سولی ت

ا کی ڼد افغانستان په اساسی قانون له سره غور کوی د ټولو خواو په شریکو مشورو او ګډه موافقه د نوی قانونی تګ الری په ر
چی هغو کی هر بالغ افغان که نر وی یا ښځه او که مسلمان وی یا هندو  کوی تصمیم عملیانتخاباتو  و رڼو او عادالنهدداسی ازاد

 د یوی رایی حق لری.
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