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 ؟ يوش هباید څ  وړاندې رمذهبي افراطیت پ  مکې د حاک نفغانستاا په
    

  :تاوسنی حال
 
اوړترین آرمانونه هم د مطلق    د طالبانو تر حاکمیت الندې د یو متمدن او متحد أفغانستان  ېپه اوږدو ک  نهو میاشتو  د

د خپل حکومت په چوکاټ    مه  هاو ن  یړک  ېوړاند  قانون  يپورې نه کوم اساس  هنا امیدي خواته ځي. طالبانو تر اوس
  بس   کوم ضرورت ویني.  هنو تضروري قوانی  ې داس  یدو   هکې کوم جزایي، کورنی، مدني، تجارتي او نور قوانین او ن

  .دی بنل دوی ته قرآن او شریعت کافي
لپاره هیڅ   وره کولاداو د خپل هیواد د ا وخلک د خپل سرنوشت د ټاکل هب ېالند تاو حاکمی  تحکوم ې داسدد طالبانو 
جنسي   .یځې بلکل له ټولنې څخه تجرید شوي دي او د ښځو او نارینه وو اختالط منع شوښ.  یراللنشي  و  کوم رول

ددې کار په نتیجه کې به په    ، يجونې له ثانوي زده کړو څخه محرومې شوي دن  .یوشپه هیواد حاکم    عمالً   داپارتای
کې به په ثانوي تعلیماتو سمبال او د لیسو څخه فارغې شوې نجونې هیڅ وجود ونلري چې عالي    وکلون  وڅو راتلونک 

او د شرعي سانسور سره به په هیواد کې ابتدایي تعلیم او    تحصیالتو ته قدم واخلي. د شریعت سره په مطابقت کې
   يخالي و هڅخ رد جوه سساین د وي علومو اعبه له هرنګه ټولنیزو او طبی   عالي تحصیالت

همدارنګه د طالبانو په حکومت کې به اشخاصو، سازمانونو او احزابو ته به د هیڅ ډول سیاسي فعالیت اجازه ورنکړل  
  .شي

په   و د غوښتن  ۍد معاصر مدنیت او د ټولې نړ  ېکتاتوري رژیم د حاکمیت الندیهیواد به د یو مذهبي د  په لنډه توګه
  .خالف به اداره کیږي

  :ېه ښئي چنالندې واقعیتو اد مد پورتني ذکر شوو ناخوالو سره سره بیاه
  .طالبان بې له شکه چې په ټول هیواد باندې تسلط او حاکمیت لري -
  .ول ناممکن ښکاريزطالبانو د حاکمیت پر طو کې دپه اوسني شرای -
  .وینو تویولو او نورو قربانیو تحمل نلري د د جنګ، رنو تپه هیڅ صور نافغانا -
د کاذب مقاومت ادعاوې کوي، هغوی په هیڅ صورت د طالبانو په ځای یو ښه بدیل    په استانبول کی  هغه کسان چې  -

  .نشي کیدلی
  

   ولې د تُرکیې د مقاومت په نوم ډله د طالبانو بدیل نشي کیدلی؟
  :ځکه چې

هغو کسانو څخه جوړه شوې ده )که پښتون دی، که تاجک، که هزاره، که تُرکتباره او   هل مقاومت ډله ينومول شو د
ج، خپل سري، توپک نور( چې کله دوی په لومړی ځل اقتدار ته راغلل، دوی أفغانستان په یو بې قانونه، هرج او مر 

د هماغه    بیا هم  په دوهم ځل اقتدار کې یې د دولتي قدرت د لرلو سره سره،  .ه هیواد بدل کړلساالري او په یو کنډوا
  د خلکو ملي   د دولت په ضعیفه کولو پیل وکړ. دې ډلې  ېی  ه دولتي قدرت او امتیاز څخه په استفاده یې له دننه څخ

ت کړل، تجزیه طلبي یې په ځینو خلکو کې رواج کړه او د دولت صالحیت یې حساس وواژه، ملي سمبولونه یې ماا
، بدنامه او بد دیموکراسی بنسټونه یې تخری  .دو کې او له هیواده بهر ضعیفه کړرد هیواد په مختلفو برخو کې، په اُ 

دولتي   ونابعو ادو، بهرني مرستو، طبیعي میملي عوا  هپ  د ناکامی سره مخامخ کړل. په نه منل کیدونکي کچه یې
چور ګډ کړ. د شخصي او دولتي مځکو د غصب سره یې اقتصادي سکتور انحصار کړ او په نتیجه کې    وقراردادون

یې له هر یوه څخه د روانې پیړۍ یو قارون جوړ شو. ددوی لپاره غیر له شخصي، فامیلي، قامي، سمتي او ژبني  
افعو په نوم نه څه پیژندل او نه یې اهمیت ورته درلود. د  اهمیت ندرلود. دوی د ملي من  يش  منافعو څخه نور هیڅ
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چې نن دوی د "مقاومت" په   ،وهمدې مفسدو ډلو څخه و  د   تد خلکو نفر  ت عل  ي او اصل  مدولت د سقوط یو ډیر مه
  .امتیازاتو د بیا را ژوندي کولو په تالش کې دي دنوم بیا د خپلو ملي ض

  
  :د طالبانو د حاکمیت ځانګړیتوب 

  :ت اړخونهبثم -الف
د پردیو لخوا د هیواد د اشغال پای، د جنګ او وینو تویولو پای، د امنیت راتلل، د قاچاقو او مخدره موادو منع، د فساد  
له منځه تلل، د مختلفو ملیشو ډلو له منځه وړل او د غیرقانوني وسلو ټولول، د قدرت مختلفو جزیرو له منځه وړل، د  

، د جنګساالرانو لخوا د ملي او  لب شوو مځکو بیرته ترالسه کوغص  د  وا  ینیوخخمکو د غصب م  يدولتي او شخص
استخراج، د ځنکلونو د محصوالتو، د معدني موادو، د اسعارو او نورو محصوالتو د   غیرقانوني  طبیعي منابعو د

  .غیرقانوني قاچاق مخنیوی، د یو متوازن خارجي سیاست له الرې د ټولو هیوادونو سره د دوستی مناسبات
  

  :اړخونه ینفم -ب
په پاکستان تړلي، د تحجر ذهنیت او فکر، بنیادګرایي او تعصب، استبدادي حکومت کول، په ټولنه کې د ښځو په  
مساوي حقونو او په دولت کې د خلکو په برخه آخیستلو باور نلرل، د تشدد څخه کار آخیستل، په ټولنه کې د ښځو د  

د مدني قوانینو   ،رموجودیت باندې نه باو  هکې د مدني قوانینو پ  یداربرخه آخیستلو سره مخالفت او ضدیت، په حکومت
  . ، د بل چا مشورې ته غوږ نه نیول..لکو ياولس د قانوني آزادیو نف نه موجودیت د ښاریانو او

  
د نظر اختالف او  کې  داسې ښکاري چې، هغسې چې فکر کیده طالبان یو موټی او متحده ډله نده، بلکه ددوی په منځ

  :دا اختالفات په دوو برخو وویشو يش  یقدرت د ترالسه کولو لپاره رقابتونه موجود دي، چې کیداد 
   .او د متحجر فکر خاوندان دي هرګیوه برخه یې ډیر متعصبه، بنیاد -
  .په نسبت معتدله، منځالري او نرم کسان دي ېیې د پورتني برخ هخدوهمه بر -

سالمي هیوادونو، د  ا حتی د ملګرو ملتونو، د مرسته کونکو هیوادونو، د  هراوست  نهمدارنګه مونږ یې وینو چې طالبا
سالمي علماوو او ډیرو نورو نړیوالو شخصیتونو  ا  د کورني او بهرني  مکې او مدینې حاکمانو، همسایه هیوادونو،
   فشارونو ته هیڅ کوم ارزښت ندی ورکړی.

  
  ؟څه باید وشي

 چې پدې بحث کې رامنځ ته کیږي هماغه أساسي پوښتنه  مهمه پوښتنه  هغه  ولو سره،په نظر کې نی  پورتنیو لنډو ټکو  د
  ؟وشي دبای هڅ ېپه مخامخ کیدو ک ه سر ود روانو واقعیتون ېده چاد

د یو سنجول   روشنفکران )دیاسپورا(  نفغاا  دا په مهاجرت کې پراته د أفغان پیژندل شوو شخصتونو ملي وظیفه ده چې
  .کړي رهبري چې د هیواد لپاره ګټور وي راټول او ېپه چوکاټ ک نسیاسي پال واملي  دشوي او ارزښتمن
   د ممکنه اهدافو ټاکل دي:  لساسي مشک ا ېک وپه موجوده شرایط

  ؟يوغوښتل ش وپدې معنی چې آیا د طالبانو سقوط، ددوی بدلول او یا ددوی سره همکاري؟ کوم ی
  ؟او داچې د پورتني هدف یا د اهدافو د مجموعې د پلې کولو لپاره زمونږ توان څومره دی

  
  :د طالبانو قدرت پر دوو مظبوطو ستنو والړ دي

   د جنګ پای، -یلومړ
  .قدرت جزیرې او د أفغانستان د تجزیې خطر له منځه وړل شوی دی  د ملوک الطوایفي، د -مدوه

  
د همدې روانو حاالتو او حقایقو په نظرکې نیولو سره، اوس د افغان روشنفکرانو د ټولنې أساسي وظایف په موجوده  

  ؟شرایطو کې کوم دي
خواوو ته د منلو وي، د ممکنه د پلټفورم مسودې ترتیبول چې ټولو  رد یو ملي فک   په ملي ارزښتونو والړ   -لومړی

  .هدافو ته د رسیدلو الرېا اهدافو ټاکل او ټاکل شوو
اقوامو، ژبو او مذاهبو د روشنفکرانو د یوې مشترکې جبهې  -دوهم او فکر    هجوړول چې پورتنی مسود  د مختلفو 

  .ينهایي کړ تصویب او
  .لکار پی يعمل دپالن  يپورتنی جبهې د جوړولو په مقصد د تشکیالت روشنفکرانو د د -دریم

د افغانستان    ه ب  یپه ملي او نړیوال سطحه د همدې تشکیل شوې جبهې د صالحیت او مسئولیت لوړول چې دو  -څلورم
   ویندوی وي. ېک لاستازیتوب د حاکم افرطیت په مقاب هد خلکو پ
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انو استازیتوب  نمهمه داده چې دا د روشنفکرانو جبهه باید له ټولو اقوامو او اقشارو څخه تشکیل شوی وي او د افغا
  .لفینوجلب او جذب یو ډیر مهم اصل دی چې حیاتي اهمیت لرياخم د تمذهبي افراطی دوکړای شي، ځکه نو 

شنفکرانو د جبهې د تشکیل لپاره زمونږ اساسي په ملي ارزښتونو والړ د یو ملي او سیاسي فکر د تدوین او د رو
  :اصول دادي

  .په افغانستان کې د سیاسي ثبات ساتل -
  . د اسالم دین -
  .د قانون حاکمیت -
ک  - برخه  په هره  د خلکو غوښتن  دی اب  ېد ژوند  افغانستان  ګوی ب په معاصرو معیارونو ځوا  هت  واو ضرورتون  و د 

     .واوس
  .د افغانستان ملي منافع -
  
دې راهیسې یو تعداد پیژندل شوي، د سیاست او کلتور په علم پوه روشنفکره وطنوال د مهاجرت په دنیا کې وڅه م  هل

دداسې روشنفکرې جبهې د طرحې د رهبری خطر پرځان آخیستی او د یو "ملي بحث" تر عنوان الندې پداسې طرح 
یت د ټولو مخالفینو د منلو وړ وګرځي. لطفاً ددې ملي کار او تالش پرمختګ چې باندې کار کوي چې د مذهبي افراط

  .تعقیب کړئ خپریږي د وطن د راډیو او تلویزیون لخوا له جرمني څخه
  

د پورتنی طرحې په هکله لطفاً خپل نظریات او کامنتونه مونږ ته ولیکئ او که غوښتي مو وي کوالی شی چې زما  
 :ر له الرې په تماس کې شئ. او یا کوالی شی ما سره په الندې ایمیل باندې اړیکه ونیسئسره مستقیماً د مسینج

  
Email  :noor.khalidi@gmail.com  
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