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 محورملي  وي فکر اولس

شخصي  هذهنې ودې څخه پ دې  هچې لاړينه ده و ني د يذهني وده او پراخوالی مهم توک زموږ او پرمختگ کې  هرغون هټولنې پزموږ د 

، کورني او ټولنيز ژوند، انفراديد زموږ دين او زموږ کلتور زموږ . وکار واخلکې او مسووليتونو او ټولنيزو اړيکو  خوی او کړنو

د  موږ بايددې امله  هحال کې دی، ل هڅنگه چې د انسانانو ژوند د بدلون او پرمختگ پ لپاره عمومي الرښوونې لري.دولت او حکومت 

 .وفيصلې وکړفکر او هکله اړونده  هرڼا کې د خپل ځان، ټولنې او خاورې پ هسره سم د اسالمي الرښوونې پ وغوښتن هتو ل وخت او حاال

چې تر يوې اندازې يې پايلې له ولس  د سولې خبرې د دوو لوريو ترمنځ روانې دي. دیکې افغان ملت اوس د يو نوي بدلون په درشل 

د داسې يو افغانستان السته راوړنې نشته. پام وړ کومې د ټاکنې په برخه کې د  اجنډاد د اساسي موضوع او ، خو سره شريکې شوې دي

اصولو والړ وي، د يو  بنسټ او ، پرمختيا او د عدالت پرلۍد جوړيدو په ارمان چې د نظام بنيادونه او ارزښتونه يې د يووالي، سوکا

 :يکيږ فکري ارزښتونه وړانديز نييندا په تکل اليرامنځته کولو او غښتلتملي محور د ي فکر او ولس
   

 خپلواکي  -۱

له پردي زور، تاو، بنديز او ټاکنې د د مشروعه منافعو په خاطر د رشد او بلوغ په حالت کې پرته خپلواکي د انسانانو هغه وړتيا ده چې 

کچه سياسي  هنړيوال هپد کولو او يا نه کولو په اړه پرېکړه وکړي. دا وړتيا د انسانانو په انفرادي او ټولنيز ژوند کې عملي ده.  څهيو 

 پهته هغه وخت خپلواک ويل کيدی شي چي  هيواد يو يوې ټولنې او ي.ل کيږادارې څخه خالصون ته وياو نفوذ بهرني له  خپلواکي

 ياو مل پېژندنه، اراده وي او چارې يې پر خپلو پښو والړې وي. خپلواکي ولسونو ته هن یحکومتونو او قدرتونو پورې تړل بهرنيو

 اسالم خپلواکي د انسانانو طبيعي حق گڼي او هغه ژوند، ژوند نه بولي چې خپلواکي ونلري. احساس وربخښي.

د سپيڅلتوب او ساتنې د  ۍزادااو ۍ خپلواکد افغانستان راتلونکی نظام بايد د اسالمي ارزښتونو په رڼا کې د زور او زياتي نه خالي او د 

ته د يوې انسانانو يې ي ازاداو کړی او خپلواکي  المخلوقات، خپلواک او ازاد پيداانسان اشرف  هلالج لجوي. لوی څښتناصولو پراساس والړ 

لري چې د بل انسان د ژوند لپاره  هحق او صالحيت ن. يو انسان که واکمن هم وي، هيڅ يد يپه توګه ورکړحق پيرزوينې او 

کې جواز لري او له  و په رڼاالرښووناو اوامرو  د هلالج لجڅښتند لوی فيصلې يواځې اړه  هد ژوند پو انان. د انسمحدوديتونه وټاکيغيرشرعي 

او خپلې شتمنۍ پوره واک لري چې د هيڅ دنيايي زور پيرو ، خپل ژوند انسان د خپل فکرې جواز نشته. تصميم او پريکړد څخه بهر دې 

 ي.شنه د انسان انفرادي خپلواکي، بيان، عمل او حرکت بايد ټولنيزو او ملي ګټو ته ګواښ جوړ  .ید هن

 هآخرت، نړۍ او خپل چاپيريال پدنيا، ې ته هڅوي چې د او مسلمانان د يدۍ حقونه خوندي ازادد فکر او نظر د په اسالمي نظام کې 

طبيعت څخه د ځان او  هلي، پيرزوينو څخه د انسانيت لپاره گټه واخل هاو د ځمکې پرمخ ل يکار واچو ه، خپل عقل پيهکله څپړنې وکړ

چې نې دي . دا ټول هغه وخت شويد گټو لپاره راوڅرخوبشريت او د شونتيا تر بريده پورې يې د  يټولنې د ښيگڼو لپاره گټه واخل

و دا هرڅه په ي ړي.عملي گامونه پورته کلپاره د ځان او ټولنې د جوړښت او پرمختيا ي او اړه قوي فکر وکړ هد چارو او کړنو پانسانان 

 ته الر هواروي.او ثبات  ېسولکې هيواد 
   

 ثباتملي او  سولهسراسري  -۲

سوله انسانانو ته اصلي او بنيادي رکن دی. دويم کول سوله او په سوله کې ژوند  لپارهپرمختګ او  بقاد يوې ټولنې او يو هيواد د ژوند، 

په سوله کې د يو هيواد د پرګنو ترمنځ د  ګټورې فيصلې وکړي.فکر وکړي او رغنده او په هکله وړتيا ورکوي چې د ځان او ټولنې 

او يوه په يو هيواد سمتي، ژبني، تنظيمي، او نژادي توپيرونه له مينځه ځي. او  فکر غښتلی کيږي ې پيژندنېيووالي، ګډ ژوند او شريک

غوښتنې او  انفراديد هغې ټولنې وګړي خپلې له يوې خوا چې او وده کولی شي ثبات هغه وخت رامنځته کيدلی سوله او کې ټولنه 

د نورو ستونزو ترڅنګ افغانستان د  .يلرو يتحاکمشتون او قانون ټولنه کې  وبلې خوا په هغې هيواد اله غرايض له مينځه يوسي او 

 سره مخ دی چې په ډيرو برخو کې د نه شتون ترحد پورې رسيدلی دی. ېقانون د پلې کولو د ستونز

ي چې د کړي او داسې اغيزمنه د خبرو فضا رامنځته کړمخامخ خبرې وسره  ېډل ېاړينه ده چې ميرڅمنکې د سولې لپاره  په افغانستان

نو له دې کبله د  يده ډکې څخخبرې ستونزمنې او د کړکيچ مخامخ د سولې مګر داسې بريښې چې  خبرو په پايله کې پخالينه وشي.

ټولنو ګډ ميکانيزم جوړ شي او  د مدنياوسني بحران د حل لپاره اړينه ده چې د قومونو د مشرانو، ملي شخصيتونو، علماوو، پوهانو او 

خپلواکه، غيرګوندي او غيرجهادي د  هيويستل شي. وهيواد له اوسني وران ويجاړ او بحراني حالت نه په سوله ايزو الرو راو

صداقت او ايماندارۍ سره پرمخ  هتوب وکړي او دا پروسه پيوب واک لرونکې جرګه جوړه شي چې عادالنه او خپلواکه منځګړتيمنځګړ

سره تړلو کسانو، سياسي ګوندونو او ډلو جرګه کې بايد حکومتي کسانو، د حکومت، طالبانو او نورو ميرڅمنو  هتوب پيبوځي. د منځګړ

هغې  هي چې پول ورامنځته کو جهادي قوماندانانو ته ځای ورنکړل شي. موخه بايد د داسې بنسټون ډلو، جهادي ډلو، جهادي مشرانو او

وړل شي. د قدرت شريکول به د تلپاتې سولې د يقوتونو ترمنځ کړکيچ له مينځه و ميرڅمنوکې د قدرت د ګډون الرې پرانستل شي او د 

پړاويزه توګه رامنځته شي. نړيواله ټولنه کوالی شي د هغو ضروري بنسټونو  هرامنځته کولو لپاره خنډونه له مينځه يوسي او سوله به پ

پر لور تللی شي. دا به د افغانانو سره مرسته وکړي،  اکومې چې د سولې پروسه د بري هجوړولو او رامنځته کولو کې مرسته وکړي ل هپ

 الينه او ټولنيزې اړيکې ټينګې شي.ټولنه کې به عمومي پخ هخپله وړتيا او بسيا به نوره هم لوړه بوځي او پ

بايد د يو پياوړي سياسي، اقتصادي، تعليمي او په پښو والړ خپلواک نظام موخه د سراسري او رښتينې سولې د بريا په صورت کې 

له . ولرينړيواله کچه د سياسي ډيالوګ له مخې منښت  وپه سيمه ايزه ا دارازلپاره د خدمت وړتيا ولري او هم ولسد  جوړول وي چې
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د ټولنيزعدالت د رامينځته دا هرڅه  نظام ته الره هواره کړي. يافغان يدې سربېره بايد په اوږد مهال کې هر اړخيز او ځواب ويونک

 .چې بايد د افغان ملت د غوښتنو برخه وي دی ونهلور د وړلو لپاره ضروري رکن رکولو او ټولنه د سوکالۍ پ

 

 او دوامداره پرمختګ ټولنيزعدالت -۳

ټولنيزو او ي انفرادد  ېو په هکله فيصلنحقويزو او ټولنانفرادي د  ېهيواد کپه يو ې چدی  (سيستمعدالت داسې يو جوړښت )زټولني

ټولنيزعدالت د مسلمانانو د ژوند  هلالج لجلوی څښتني. يو شان تطبيق شوګړو په ټولو ر پې د ټولنوشي او متوازن ډول پر اساس په مصلحتونه 

ټولنيزعدالت او ټولنيز، اقتصادي، سياسي او علمي پرمختگ يو  برخه او مسووليت گرځولی دی چې د انساني ژوند هر اړخ پکې گډ دي.

شتون څخه د بل شتون  هل هل پورې تړلي دي، يو بل پوره کوي، او د ټولنې د روغ او رغنده جوړښت مهم توکی جوړوي. پرته د يوب رپ

مينځه ځي، د خلکو بنسټيزه اړتياوې  هبرابره انډوليزه ټوگه وړاندې والړ شي نو بيوزلي ل هچيرې دا توکي پ هبې مانا او نيمگړی دی. ک

 عدل سره سرته رسيږي او انسان د هورځنيو چارو کې فيصلې پ هامن کې وي، پ هزياتي څخه پاو زور  هپوره کيږي، ملت د حکومت ل

عدل کولو حکم کړی او  هبيالبيلو آيتونو کې پ هد قرآن عظيم الشان پ هلالج لجچاپيريال کې ژوند کوي. لوی څښتن هفکري او جسمي خپلواکۍ پ

 اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب ِللتَّْقَوٰى. فرمايي چې عدل تقوی ته نږدې دی.

او سياسي اړخونه پکې تر نورو برخو  اقتصاديدوامداره پرمختګ پورې تړلی دی چې  دد هغې ټولنې ټولنيزعدالت ه ټولنه کې هرپه 

کې  په نتيجهعملي کولو او ودې  فعاليتونو ياقتصادپه هيواد کې د حکومت او خلکو تر منځ د ګډو پرمختګ خورا اغيزمن دي. اقتصادي 

دې پالنونو په عملي کولو کې برخه اخلي. همداراز خلک هم کيږي. حکومت په لوړه کچه اقتصادي پالنونه جوړوي او خلک د منځته را

سياسي کې خلکو ته الرښوونه کوي او مرسته ورسره کوي.  لوی او واړه اقتصادي پالنونه لري چې حکومت د هغې په عملي کولو

چې چارواکي د کار هغه وخت کيدی شي  ابسحو سره حساب وشي او چارواکعدالت هغه وخت رامنځته کيږي چې هلته د پرمختګ او 

حکومت  چارو کې عدل وکړي. هڅخه ويره ولري او پ هلالج لجوړتيا ولري، متقي او سپيڅلي وي، صداقت او ايمانداري ولري، د لوی څښتن

حکومت او چارواکو ستره موخه د ي. د د او الهي اوامر پرځای کول هزاديو د وداته خدمت، د انسان د فکر او  انوانساناو حکومتداري 

پرمختگ لپاره سياسي ودې او ژوند د ساتنې، پالنې او پرمختگ لپاره د نوو الروچارو لټون، انسانانو ته خدمت کول، د ټولنې د انساني 

 ي.دټولنه کې د عدالت ټينگول  هکارکول او پ

دولت، حکومت او چارواکو ستره موخه د انساني ژوند د ساتنې، پالنې او پرمختگ لپاره د نوو الروچارو ټولنه کې د اسالمي  هپکله چې 

، نو موږ هم او ټولنيزعدالت ټينگول ديانفرادي لټون، انسانانو ته خدمت کول، د ټولنې د پرمختگ لپاره کارکول او پۀ ټولنه کې د 

لونکې سوله ايز او سوکاله ژوند لپاره غږ پورته کړو او د يو ازاد او عادل نظام اسالمي او ملي مسووليت لرو چې د خپل حق او رات

 يشي، خلک د پرمختيا پر لور روان شي، عدلي نظام جاري کړلومړنۍ اړتياوې پوره افغان ملت چې د داسې يو نظام  غوښتونکي شو.

په هيوادکې . دا ټول ارزښتونه يل شاخستې لپاره کار وعادالنه گټ شريکې، بې قيد او شرطه اود ملي شتمنيو څخه د هيواد د وگړو  هلاو 

 .ويکحاکمه  يولسي چارواک

 

 ولسي چارواکي -۴

دی، بلکې يوه وسيله ده. اصل د ټولنې د  هاصل او هدف نکول حکومتداري او چارواکي هغې کې ومنل شي چې  هپداسې يو نظام چې 

هغې کې د ټولنې  هحکومت داسې يو ټولنيزحالت رامنځته کړي چې پ .پرمختگ دیپوره کول او د وړتياوو ، وگړو د ظرفيتونو لوړول

دا ټول ډار او ويرې څخه هوسا ژوند تيرکړي.  هسيوري کې پرته ل هفکري او جسمي پلوه خونديتوب ولري او د قانون پ هټول وگړي ل

اَل َطاَعةَ ِلَمْن لَْم يُِطْع  فرمايلي دي. ملسو هيلع هللا ىلصمعاذ ابن جبل)رض( څخه روايت دی چې رسول اکرم هل. دي راکړي هلالج لجلوی څښتنحقوق موږ ته 

 َ فرمايلي دي. الَ َطاَعةَ ِلَمْخلُوٍق  ملسو هيلع هللا ىلصهمداراز بل ځای کې رسول اکرم کوي. هاطاعت ن هلالج لجچا اطاعت نشته څوک چې هللا هژباړه: د هغ  .ّللاَّ

 دی. هناخوښۍ کې روا ن هخالق پ وق اطاعت دمخل فِي َمْعِصيَِة اْلَخاِلِق. ژباړه: د

هلالج لجلوی څښتن
 

د انسانانو لپاره حقونه او صالحيتونه ټاکلي دي چې د بل انسان لخوا د هغې لپاره اندازې نشي ټاکل کيدی او يا د بل انسان د 

هلالج لجهکله د لوی څښتن هژوند پ
 
ولسي  هپريکړه کيدی شي. پڅخه بهر کوم هوډ نيول کيدی شي او يا کومه  واوامرو او الرښوون هل

محدوده کې جوړيږي چې ستره موخه يې انسانانو ته خدمت کول، د ټولنې د  هچارواکۍ کې دولت او حکومت د اسالمي اصولو پ

 هلولسي چارواکۍ کې واکونه او مسووليتونه د ټولنې  هټولنه کې د ټولنيزعدالت ټينگول دي. څرنگه چې پ هپرمختگ لپاره کار کول او پ

دې امله استازيتوب او چارواکي کول هم د يوې ټولنې د ټولو  هيوې مشخصې ډلې سره، ل هلد يو مشخص کس سره يا  هو سره دي نوگړ

 وگړو حق او مسووليت دی.

لومړی د  تقوی، ښه عمل او نيکو کارونو سره تړلي دي. د ټولنې هر وگړی هلاستازيتوب کول، چارواکي پرمخ بوتلل او مسووليت لرل 

هلالج لجلوی څښتن
 
وړاندې مسووليت لري او ولس او  هوړاندې مسووليت لري او هغه ته ځواب ويونکی دی او بيا د خپل ولس او ټولنې پ هپ

پورې تر پايته رسيدو دورې  زېنيکاټدې کې دی چې يو ملت د بلې  هکۍ اصل پي چارواد ولسدې امله  هټولنې ته ځواب ويونکی دی. ل

دې واک  وخت د او هربرخه لري ورځنيو چارو کې  هتوگه پپسې ه پرل هکې بدلون راولي، بلکې پحکومت يو  هکوي چې پ هانتظار ن

 ټاکل شوو واکمنانو سره حساب وکړي او بدلون رامنځته کړي. هل ېلري چ

رسوي،  هس خپلې چارې سرته نوي او چارواکان د اسالمي سپارښتنو، اصولو او الرښوونو پراسا هحکومت د شريعت پرالر روان ن هک

فساد او بيعدالتۍ څخه رنځ وړي، ولس د دې واک  هپوره کوي او ټولنه ل هقانون څخه سرغړونه کوي، د خلکو اړتياوې ن هل ېچارواک
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د دې واک او مسووليت لري چې د  د ټولنې او ولس وگړي کار څخه گوښه کړي. ه)خليفه، امير، ولسمشر( ل ېلري چې چارواک

ټولو چارو رغنده نيوکې وکړي او سمې الرې ته يې برابر کړي. هر مسلمان مکلفيت لري  هچارواکو د چارو څار وکړي او د هغوی پ

نو نوې ژبه خبرې وکړو  هد سياست پ هک خپله ټولنه کې د بدو مخه ونيسي او د ټولنې وگړي ښو او نيکو اعمالو ته وهڅوي. هچې پ

خلک خپل استازې کې نظام سياسي دې  هپولسي چارواکۍ کې د چارو اصول د قانون د حاکميت پراساس والړ دي.  هويالی شو چې پ

استازيتوب وکړي او د دوی د گټو او رغونې لپاره کار کې د دوی ( ولسي جرگهد استازو په جرګه )مرکزي حکومت او  هټاکي چې پ

 .وکړي

د يو هيواد  الس کې وي. هد خلکو پاو پرېکړه اختيار رڼا کې د چارواکۍ  هد واکمنۍ د سيورې پ هلالج لجکې د لوی څښتن ولسي چارواکۍ هپ

ورځنيو سياسي، ټولنيزو د نيغه او ښکاره توگه د هيواد او ملت  هپاو تصميم نيولو کې فعاله برخه لري  هپد هيواد او ولس لپاره ړي وگ

ملت  ولس اوټول پيليږي او د څخه و او بانډو يکل هلفيصلې . ليت سرته رسويووي او خپل مسکوفيصلې هکله  هپچارو حکومتي او 

نورو  مسايلو پوه وي، معلومات يې د ههغه کسان چې پ کې حق لري، مگر پريکړه کولو هدې چې ټول وگړي پ ه. سره لږيته رسيکچې 

 سال او دراټول شوو کسانو  اترو وروسته د ډيرو خبرو هليصلې فدې امله  هلثابتيږي.  اغيزمنپر پرتله ډير، پراخه او گټور وي، 

 ي.اساس سرته رسيږ پرمشورې 

سيوري  هاو اقتصادي اړيکې ټينگوي چې د هغې پ ېټولنه کې داسې ټولنيز هپاو  ټولنه کې انصاف او عدالت ټينگوي هولسي چارواکي پ

يواځې دا چې د لوړو اخالقي  هولسي چارواکۍ کې دولت او حکومت ن هخپلواکۍ، شرافت او حيثيت کې ژوند کوي. پ هکې هر انسان پ

ته  يملي يووال ا هرڅهد .معيارونو پر اصولو والړ وي بلکې دا لوړ اخالقي معيارونه د ټولنې د نر او ښځې د ژوند برخه هم گرځوي

 ي.الر هوارو

 

 ملي يووالی -۵

او تړون ملي يووالی رامنځته کوي. احساس او پيژندنه د انسان د پيدايښت سره د  پيژندنه، د يو ملت او يو هيواد سره د يو انسان احساس

هغه په زړه کې نه راپيداکيږي، بلکې د انسان په ورځني ژوند کې د ګډ خوي او عادت، دودونو او رواجونو، ملي نخښو نښانو، کلتور، 

اک، او وياړونو د ساتنې، پالنې او ودې د پرمختګ او تکامل ژبې، د ويني د اړيکو، تاريخ، احساس، ارزښتونو، ځانګړي خوراک او څښ

 له امله رامنځته کيږي. د دې ټولو ځانګړتياوو وده او پر هغې راټوليدل ملي يووالی رامنځته کوي.

اساس کوي نه د  پيژندنې د سترې تشي سره مخ دې ځکه د ملت وګړي خپله پيژندنه د قوميت، سيمې او ژبې پراحساس او افغانستان د 

قومونو او ژبو څخه جوړ هيواد دی چې د هر قوم او سيمې خلک خپلې ژبنۍ او پرګنو، افغان او ملت پر اساس. افغانستان د بيالبيلو 

سيمه ايزې پيژندنې ته د ملي پيژندنې څخه ډير ارزښت ورکوي چې دا کار ملي يووالي ته ستر تاوان رسوي او هيواد د کورنيو 

کړکيچونو پر لور بيايي. د دې اختالف او سيمه ايزې پيژندنې ستر علت په هيواد کې د پوهې ټيټوالی او غيرمتوازن  اختالفاتو او

 اقتصادي او کلتوري پرمختګ دی.

ې د افغان ملت د يووالي لپاره اړينه ده چې افغانان پر واحده پيژندنه راټول شي او سيمه ايز او ژبني ارزښتونه شاته وغورځوي. دا د د

ژبني او سيمه ايز ارزښتونه له السه ورکړي، بلکې موخه د ملي پيژندنې ارزښت، اړتيا او  مانا نه لري چې قومونه او ژبې دې خپل

، پړاونو او ونوغښتلي کول دي. له دې کبله اړينه ده چې افغانان پر خپل تاريخ پوه شي او په دې هم ځان پوه کړي چې تاريخي پرمختګ

لتوري او ژبني تيريو او نفوذ د دوی په ملي پيژندنه څومره مثبتې او يا منفي اغيزې کړي او کومو بهرنيو کلتورونو، پيښو، او بهرنيو ک

 دودونو او ژبو د دوی ملي پيژندنه تراغيزې الندې راوستلې ده.

کړی او د خلکو په منځ کې يې اختالف رامنځته کړی دی. که افغانان په  ژبنيو، قومي او سيمه ايزو توپيرونو دا ملت له يووالي نه ليرې

فکري او عقيدوي لحاظ د ګډ فکر او ارزښتونو پر بنسټونو راټول شي نو اختالف له مينځه ځي، ملي پيژندنه غښتلې کيږي چې ملي 

لتور، د قومونو ترمنځ ګډ ژوند او د قومونو ترمنځ د يووالی رامنځته کوي. د افغانستان په ملي پيژندنه کې د اسالم دين، ګډ تاريخ، ګډ ک

وينې او مينې خپلوي او خيښي د ملي پيژندنې هغه بنسټونه جوړولی شي چې د افغانستان ملي يووالی پرې عملي کيدی شي. په هيواد کې 

د افغان ملي يووالي لپاره اړينه ده  متوازن اقتصادي پرمختګ، سوله، د قانون حاکميت او ټولنيزعدالت د هيواد ملي يووالی غښتلی کوي.

چې ښه چارواکي او قانونمداره فرهنګ رامنځته شي او د افغانانو د پيژندنې، ژوند، عقيدې، نسل او مال څخه دفاع وشي. د افغانستان د 

 ارزښتونو، دودونو او عنعنو ساتنه، روزنه، پالنه او غښتلی کول د ملي يووالي ستر بنسټونه دي.

 لم او الرښود دیلوی څښتن عا

 ډاکتر عبدالقيوم مومند

 ۷مارچ زيږديز کال د  ۲۰۲۱د  لت ليک سيټي، يوټا،سا

 


