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  ونوالو ته وړانديز د سولې خبرو ګډ

 

 د ډاکتر عبدالقيوم مومند وړانديز

پهٔ اسالم کې حکومت او حکومتداري د لوی څښتن 
)ج(

لخوا يو امانت دی او واکمني د لوی څښتن 
)ج(

 

ده. چارواکان د دې واکمنۍ پٔه رڼا کې ورځنئ چارې د يو امانت پهٔ توګه پرمخ بيايي. د دې کړنو 

ستره موخه د لوی څښتن
)ج(
د اوامرو نه اطاعت، ټولنې ته خدمت او د دين او خاورې څخه دفاع ده.  

لهي اوامرو او چارواکان د ولس خدمتګاران وي نهٔ د ولس واکمنان. لٔه دې کبله افغانستان بايد د ال

قرآني ارشاداتو پر اساس والړ يو خپلواک، يوموټې، پرمختللی، د ولسي نظام لرونکی او ناپيلی هيواد 

وي. پٔه دې هيواد کې بايد اسالمي قانون حاکم وي او د حکومت او دولت چارې بايد د ټولنيزعدالت 

 وي نهٔ راساس ايد د اهليت پبپهٔ سياسي جوړښت او سياسي چارواکۍ کې ګډون پر اصولو والړې وي. 

 پراساس. د قوميت

دا چې د سولې د خبرو مرکچيان به د قدرت او چارواکۍ پر ويش خبرې کوي او کهٔ پٔه لنډمهاله 

حکومت خبرې کوي، موږ ته معلومه نهٔ ده. کهٔ چيرې فيصله پهٔ دې وشوه چې لنډمهاله حکومت دې 

مشرانو جرګه دې ړنګه شي او لنډمهاله حکومت ولسي جرګه او  رامينځته شي، نو وړانديز دی چې

دې تر يو کال پورې چارواکي پرمخ بوځي. د دې يو کال پهٔ ترڅ کې دې د افغانستان پٔه اساسي قانون 

کې اړونده بدلونونه رامينځته شي. پهٔ اساسي قانون کې د بدلون لپاره دې د قانونپوهانو او شريعت د 

اړونده بدلونونه او وړانديزونه دې تيار کړی شي. د نوې اساسي عالمانو يوه غښتلې ډله جوړه شي، 

قانون لپاره دې لويه جرګه راوغوښتل شي او نوې اساسي قانون دې جرګې ته وړاندې شي. د قانون د 

 منلو وروسته دې د نوو ټاکنو اعالن وشي.

لمريزهجري کال  ۱۳۵۷د لنډمهاله حکومت مشر بايد پٔه ګوندي او جنګي ډلو پورې تړاو ونلري، د 

څخه تر اوسه پورې يې د معينيت او د هغې پورته منصبونو کې کار نٔه وي کړی، پهٔ ډيپلوماتيکو 

منصبونو نٔه وي ګمارل شوی، پهٔ ملي پوځونو پورې تړاو ونلري، پٔه پورتنئ دوره کې د ولسي 

 جرګې او مشرانو جرګې غړی نهٔ وي پاتې شوی او دا الندې ځانګړتياوې ولرې:

 .او د ښه نوم خاوند وي افغان وي -۱

 د افغان مور او پالر څخه پيدا وي او بهرنۍ ميرمن ونلري. -۲
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 د بهرني ملکونو تابيعت ونلري. -۳

 ډير وي.  کاله او يا ( ۴۰څلوپښت )عمر يې  -۴

ماسترۍ او يا معادل د د لږ تر لږه لوست کړی وي او  مدرسه کې يې ليک اويا پۀ ښوونځي  -۵

 وني اسناد ولري.فراغت قان

 د افغانستان پۀ سياسي حاالتو او اوضاع پوه وي. -۶

 اساسي قانون، د انتخاباتو پۀ قانون او نورو مربوطه قوانينو پوه وي.اوسني د افغانستان پۀ  -۷

 د سيمې هيوادونو، ګاونډيو هيوادونو او نړيوالو هيوادونو پۀ سياسي لوبو پوه وي. -۸

 لنډمهاله حکومت مشر نشي:بايد د کس ني الند

 کې ککړ، نيول شوي او تورن کس.فساد پۀ رشوت او  -۱

 کې ککړ، نيول شوي او تورن کس.توکو پۀ قاچاق او مخدره  -۲

 د پرديو جايدادونو او دولتي ځمکو غاصب. -۳

 هغه څوک چې قتل يې کړی وي او با پرې د قتل تور وي. -۴

 پۀ پرديو هيوادونو پورې تړلي کس. -۵

د لنډمهاله حکومت مشر به د لومړني ټاکنيز حکومت پهٔ ټاکنو کې برخه نٔه اخلي ترڅو د قدرت د 

ساتلو فکر ورسره رامينځته نشي، نهٔ به د کوم چا پٔه ګټه کمپاين کوي او يا به لٔه کوم نوماند څخه 

تاکنو لپاره د هر  مالتړ کوي. البته پهٔ دويمه ټاکنيزه دوره کې کوالی شي ځان د قانون پٔه رڼا کې د

 منصب لپاره کانديد کړي. 

فکر لٔه  انحصاراو چارواکۍ د قدرت  يراتلونکد سولې د خبرو د برياليتوب لپاره مهمه ده چې د  

او طالبانو  ، حکومتد ملتزغم پٔه نظر کې ونيول شي. سياسي مشارکت او مينځه والړشي او 

د افغانستان د اعتماد کې واخستل شي. لٔه دې کبله ړې شي ترڅو ملت پهٔ نځه واليم لهٔ ې نځ فاصليترم

 واقيعتونو، ارزښتونو او ځانګړتياوو پهٔ نظر کې نيولو سره دواړو خواوو ته الندې وړانديزونه کيږي:

 .د تلپاتې سولې د رامينځته کولو لپاره ډزبندي، اورکم او بالخره د اوربند اعالنول 
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 نګول، د هيواد د امنيت او دفاع د بنسټونو تحکيمول، په ټول افغانستان باندې د ملي حاکميت ټي

اسالمي او ملي روحيه  پوځ پهٔ ول، فوځ د اهليت او مسلکي پوهې پر اساس برابرملي 

 مينځته کول.ارمکلفيت دورې بيرته ول، او د سمبال

  علماوو څخه راوستلو لپاره د قانونپوهانو او ديني د پهٔ اساسي قانون کې د تعديل او اصالحاتو

 ول.کميسون جوړد يو غښتلی 

  مسئلې ته ځای ورکول.اجتهاد پهٔ برخه کې د معامالتو پهٔ اساسي قانون کې د 

  حکومت کې برخه ورکول الرې ملت ته پهٔ ټاکنې د يو اصل پٔه توګه منل او د ټاکنو لٔه. 

 حاکميت پلي  پهٔ ټولنه کې د ښې چارواکۍ او قانونمداره فرهنګ رامينځته کول، د قانون د
 کول، د ټولنيزعدالت رامينځته کول او د افغانانو د ژوند، عقيدې، نسل او مال څخه دفاع کول.

 غښتلی کول.ه، روزنه، پالنه او ساتن ، دودونو او عنعنود ملي ارزښتونو 
  ټولو افغانانو ته، نر وي او که زده کړې کول. نر او ښځه جبري  پهٔ تر دولسم ټولګي پورې

کې اسالمي اصول او ملي ي نصاب تعليم پهٔ ښځه، د لوړ زده کړو زمينه برابرول او 

 .نظر کې نيول پهٔ  ارزښتونه

  مختلط اقتصادي نظام د هيواد د اقتصادي پرمختګ پهٔ خاطر د ازاد بازار لهٔ مينځه وړل او يو

 رامينځته کول.

 يواد د ملي ګټو لپاره کار اخستل، اقتصادي زيربناوو ته د ځمکې الندې زيرمو څخه د ه
 پراختيا ورکول، او د بياتوليدي دوامداره اقتصادي پرمختګ عملي کول.

  د نړۍ د هيوادونو سره پرته لهٔ کوم قيد او شرط څخه په آزاده فضا کې څخه اقتصادي اړيکې
 ټينګول.

 حرية نقد الحاکم )په حاکم د انتقاد  اسالم هر مسلمان ته د المعارضه )د مخالفت آزادي( او
آزادي( حق ورکوي چې حکومت او چارواکي د پوښتنې الندې ونيسي او د هغوی په چارو 

 نظارت وکړي. له دې کبله:
o  رڼا کې  اسالمي اصولو او ملي ارزښتونو پهٔ  دانځوريزو، غږيزو او چاپي رسنيو ته

 کول.اجازه ورد فعاليت 
o بالښت لپاره د ټولنې وګړو، ټولنو او سياسي ګوندونو ته د ټولنې د ښهٔ جوړښت او سم

 د فعاليت پوره واک ورکول.
  د ټولنيزعدالت د عملي کولو پٔه خاطر د انسان د ژبې، قلم، عمل او مسووليتونو آزاديو ته

 ژمنتيا او پٔه عملي کولو او وده کې يې اغيزمن ګامونه اخستل.
  ديني  ته د افغانستان د ودې کبله مدني ټولنرخه ده لهٔ تاريخ يوه ځالنده باسالمي د مدني ټولنې

 .لود فعاليت اجازه ورکارزښتونو پٔه رڼا او الرښوونه کې او کلتوري 

  ٔاو پٔه ځانګړې توګه د ښځو  وګړوټولو د هيواد د  ېک جوړښت او سياسي چارواکۍ يسياس په

 د ونډې او مسووليت تامينول.
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 کميسون ټاکل او تړونونه دمسلکې يو د  موخه  پهٔ پلټنې او د څيړنې  نود السليک شوو تړونو 

 هٔ رڼا کې څيړل.اسالمي او ولسي روحيې پملي ګټو او 

  په سيمه کې د روغ ګاونډيتوب او ورورئ پهٔ فضا کې ژوند کول، د ګاونډيو هيوادونو پٔه
 چارو کې دخالت نٔه کول او ګاونډيو هيوادونو ته د دخالت اجازه نهٔ ورکول.

  ٔلو کې د اسالمي اصولو او ملي ارزښتونو يکلتوري او سياسي مسا ،اقتصادي نړۍ سره پهٔ  له

 .رڼا کې اړيکي ساتل پهٔ 

  ٔپهٔ نړيواله کچه د يو ناپيلي هيواد پهٔ توګه، د ناپيلتوب نه دفاع کول، د نورو هيوادونو په
 کورنيو چارو کې ګوتې نٔه وهل.

 اد د ملي ګټو پٔه نظر کې نيولو سره پٔه هغې عمل د ملګروملتونو منشورته درناوی او د هيو

 کول.

 نظر کې نيولو سره د  ارزښتونو پهٔ او ارشاداتو او افغانستان د ټولنيزجوړښت  يد اسالم

 هغې عمل کول ځای پرځای کولو او پهٔ  ارزښتونوقانوني چوکاټ کې د نړيوالو  افغانستان پهٔ 

  ٔلپاره د محکمې  ملي خيانت تورنو کسانو جنايت متهمو کمونستانو او پهٔ  د جنګساالرانو، په

 وښتل.غاو محاکمه کې د نړيوالې ټولنې څخه مرسته  تعقيب پهٔ جوړول او د دې 

 

 د يو خپلواک او سوله ايز افغانستان په هيله

 ډاکټر عبدالقيوم مومند

 ۱۹زيږديز کال د سپتمبر  ۲۰۲۰سالت ليک سيټي، يوټا، د 

 

 


