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 مقدمه

د چټک بدلونونه تر سرتګو کېږي او دغو بدلونونو انستان د سولې په قضیه کې د افغپه تېرو څو میاشتو کې 

د امریکا د  لپارهد افغانستان د سولې دي.  زیاتې کړېدغې پروسې د راتلونکي په اړه ګونګتیا او اندېښنې 

د سولې بهیر ته نوي اړخونه ورکړل او په ميل او نړیواله کچه  نوې طرحې وړاندې کولومتحده ایاالتو له لوري د 

د هېواد  ییزو څېړنو مرکزاتېژیکو او سیمهسرت  د. راوټوکېدېد دغې پروسې په اړه بحثونه، هیلې او اندېښنې 

د اهمیت په درک کولو رسه، د  په ځانګړې توګه د سولې بهیر د اوسني پړاواو ته په کتلو حساس وضعیت 

 افغانستان د سولې لپاره شتهبېالبېلو سیايس شخصیتونو او پوهانو په ګډون د یوه ګردي مېز په دایرولو رسه د 

، نومونهسیايس او علمي شخصیتونو  یو شمېر هغود . وکړهزه څېړنه علمي او هر اړخی طرحو او اوسني وضعیت

د دغه ګردي  لوستلی شئ. دلتهبحثونو مخترص راپور  دوی د داو  چې په دغه ګردي مېز کې یې ګډون کړی و،

د سولې په پروسه کې مؤثرو جهتونو ته داسې مېز اسايس هدف دا و، چې په اوسني حساس وخت کې 

قضایاوو حل آسانه يش او د ښکېلو لورو اختاليف ، چې په پایله کې یې د وړاندې يشتصورات او وړاندیزونه 

یه د خربو اترو له الرې افغانستان قضد له دې رسه مرسته وکړای يش چې  او باآلخره يش نژدېنظرونه رسه 

پر دي مېز د بحثونو د دغه ګر په دې لیکنه کې  مخنیوی ويش. د روانې خونړۍ جګړې د دوامهواره يش او 

بریايل د سولې بهیر د  اساس د افغانستان د سولې لپاره د شته طرحو ارزونه، د اوسنۍ مرحلې اړتیاوې او

 یايس جهتونو لپاره وړاندیزونه لولئ.د ښکېلو لورو او موثرو س کېدو لپاره

 ارزونه د شته طرحود سولې 

 وړاندېپه ټولیز ډول د افغانستان د سولې لپاره په تېرو کلونو کې داسې کومه عميل او واقعبینانه طرحه نه ده 

په  ،. ځینې طرحېوی شویشوې، چې له مخې یې د سولې او روغې جوړې په پروسه کې روښانه پرمختګ 

. اوسمهال هم د امریکا د متحده عمال د پيل کېدو وړ نه وېداسې وې چې  ،ځانګړې توګه د حکومت له لوري

چې بېالبېل داخيل اړخونه په دې برخه کې فعال  شوه الملاساسا د دې ایاالتو له لوري وړاندې شوې طرحه 

. ه خپل دریځونه او وړاندیزونه ولرياو بدلون لپار يش او د طرحو وړاندې کولو یا هم د دغې طرحې د اصالح 

بیړنۍ هڅې داسې وې، چې فکر کېده د امریکا له لوري وړاندې شوې  ېخو د سولې د طرحې لپاره دا ټول

طرحې  طرحه د ټولو لورو له خوا د محوري اسايس او د بحث وړ طرحه وي؛ له دې کبله همداطرحه به خامخا 

او یا یې د تعدیل لپاره وړاندیزونه شوي دي. که څه هم  راوړل شویلږ تعدیل  کېپه یاګڼل شوې، په توګه 

د مذاکراتو د بحثونو اسايس طرحه لپاره غالب ګومان دا دی چې همدا طرحه به د بین االفغاين جوړجاړي 

او  ړیوال فشار د امریکا له لوري دی، ځکه په ټوله کې اوسمهال د بین االفغاين مذاکراتو د بریايل کېدو نوي

د امریکا له لوري وروستۍ . رسه له دې چې تررسه يش "مسؤوالنه"ځواکونو وتل  د بهرنیوه دا ده چې هڅ

نه ده؛ خو دا طرحه نیمګړتیاوې هم لري. مګر په ميل کچه  هم وړاندې شوې طرحه تر ډېره د عميل کېدو وړ
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سبه او په مقابل کې کومه مناپه دې اړه له پراخ تحرک رسه رسه یې  یوازې په ژوره توګه ونه ارزول شوه بلکې

 ونه لیدل شوه. هم واقعبینانه بدیله طرحه 

طرحو د توحید  ۳۰کابو د  د ميل مصالحې عايل شورا د امریکا له لوري د وړاندې شوې طرحې په غربګون کې

چې ګویا له طالبانو رسه د جوړجاړي یوه واحده طرحه یې ترې جوړه کړې ده. خو  ادعا وکړهکولو او یو ځای 

 دهکومه طرحه چې د ميل مصالحې د عايل شورا له لوري وړاندې شوې، هغه بیا تر ډېره د بحث وړ ځکه نه 

ري وړاندې له ډېرو کمو بدلونونو رسه اصال هامغه د امریکا د متحده ایاالتو له لو دا طرحه هم  له یوې خوا چې

زیاتونې چې ځینې نورې برخه او  کوچنۍ د طرحې یوهارشف غني د ولسمرش  او له بلې خواشوې طرحه ده، 

 .دی متناقض سند جوړ کړی بشپړ یې یوڅخه ، له دغې طرحې پکې شوې دي

څېړنو مرکز له لوري په جوړ شوي ګردي مېز کې د سولې لپاره د شته طرحو او ییزو د سرتاتېژیکو او سیمه

دا چې رشایطو ته په کتلو رسه داسې برېښي  لومړیګیري موجوده وه: نتیجهدوه ډوله اوسني وضعیت په اړه 

 همدا طرحه به د جوړجاړي لپاره وړاندې کېږي او په کم تعدیل رسه به توافق پرې کېږي. په دې صورتچې 

او نیمګړتیاوې لري او که په اوسني ډول بحثونو ته وړاندې کې نظرونه دا وو، چې دا طرحه جدي ستونزې 

ثبايت او د پروسې ناکامي وي. ال ډېره بېکېږي او یا هم په کم تغییر رسه توافق پرې کېږي، نو پایله به یې 

د اسايس چوکاټ په اړه وروسته  د داسې یوې نوې طرحې دا چې نوې طرحه باید وړاندې يش، چې دویم

 اشاره کوو. کرښو کې الندې په لومړی پر اوسنۍ طرحه شته نیوکو او نیمګړتیاوو تهبحث کوو، خو 

 اصول الرښود: الف

اصول دي چې که توافق پرې کېږي،  طرحه کې لومړۍ برخه یو شمېر هغه وړاندې شوې پهد امریکا له لوري 

الندې دا برخه اصالح او بدلون ته اړتیا لري. په حقیقت کې به همدا د راتلونکي اسايس قانون مبنا جوړوي. نو 

 یې په اړه څو ټکو ته د مثال په توګه اشاره کوو.

دغه توافقنامه داسې چمتو شوې چې له مخې یې د توافق لوري دوه )حکومت او طالبان( دي. له دې کبله 

، چې یو شمېر افغان جهتونه د واک تکرارېږيوګه د بن کنفرانس په څېر تېروتنه داسې ښکاري چې په دې ت

ګیرۍ له دایرې دباندې پرېښودل شول. اوسمهال هم که له طالبانو پرته نور ټول اړخونه د افغان او تصمیم

حکومت  حکومت په نوم حسابېږي، ښایي واقعبینانه نه وي، ځکه عمال یو زیات شمېر سیاسیون او جریانونه د

په دې طرحه کې واک د همدغو دوو  منلو نه وي.د د پالیسیو خالف والړ دي او د حکومت پرېکړې به ورته 

. له دې اړخونو ترمنځ تقسیم شوی، چې دا هم یو ځل بیا د ميل وحدت د حکومت د ناکامې تجربې تکرار دی

اړتیا ده چې په توافقنامه کې  همدا راز. په رامنځته کولو والړه وي ېطرفه ادار د یوې بې ټوله طرحه باید کبله

روښانه يش چې دا توافق د طالبانو، حکومت او نورو سیايس لورو ترمنځ شوی او همدې ټکي ته په کتلو دې 

د دې ترڅنګ، د امریکا متحده ایاالت په دې طرحه کې د دریمګړي لوري او  په منت کې هم تغییرات رايش.
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د ضامنو اړخونو د په توګه مطرح شوی، په داسې حال کې چې امریکا د قضیې یو اسايس اړخ دی. ضامن 

 .ويیې پکې څه به ضامنت ترشیح هم نه ده شوې، چې مسؤولیت 

تر ټولو اسايس اختالف ګړې د تر ټولو مهم عامل )د بهرنیو ځواکونو حضور( راوروسته په هېواد کې د روانې ج

؛ ځکه په تېرو دوو لسیزو کې تل د اسايس قانون قضیې په اړه دی اسالمي یا غیراسالميد حکومت او نظام د 

وال مخالفین بیا دا نه مني چې ګواکې شته قوانین دې اسالمي وايل ټینګار شوی، خو د دولت وسلهپر اسالمي

نظام د مشخصاتو  اسالمي مطلوب او د کويد اسالمي نظام په اړه خورا عمومي خربه  ټول لوري که څه هم. وي

، د مثال په توګه، رسرسي یادونه شوېخورا  هم طرحه کېدې په دې تړاو په په اړه کومه روښانه طرحه نشته. 

 چې د راتلونکي دولت رسمي دین به اسالم وي، پر کوم څه چې اوسنی اسايس قانون په طرحه کې راغيل

دلته د داسې رصاحت اړتیا ده چې خپله د اسايس قانون په شمول د ټولو قوانینو لږ تر لږه . هم ټینګار لري

رسه برابر وي، او هیڅ قانون به د رشیعت  احکامو لهد رشیعت ټول قوانین به ین کړي چې تضمټکی په اړه دا 

دا ماده پر او  دیل وړ هم نه ويد تع هېڅکله د اسايس قانون دا ماده به او خالف نه يش جوړېدلید احکامو 

ی يش اڅ ماده په داسې توګه تفسیر نه کړ حاکمه ماده وي، ترڅو د اسايس قانون هېهم ټول اسايس قانون 

هم کوم بیا دا ډاډ ترالسه يش چې په راتلونکي کې  عموما ترڅووي،  په ټکر کېد اسالم د احکامو رسه چې 

 د نظام او قوانینو رشعي او اسالمي حیثیت و نه ننګوي. لوری

تر نوم الندې یوه نوي جوړښت رامنځته کولو برخه کې د )اسالمي فقهې د عايل شورا( دې ترڅنګ، په دې د 

چې ټولو ميل او محيل حکومتي ادارو ته به اسالمي مشورې ورکوي. لومړی دا چې د دغه جوړښت  یادونه شوې

ګومان  جوړښت رامنځته کولو هدف یوه نوي . د دغسېهدف خورا مبهم دی )مشوره ورکول په څه معنا؟(

؛ خو په ورته وخت کې والی تضمین يشنظام او قوانینو اسالميراتلونکي د کېږي دا دی، چې له الرې یې 

استبداد او دیني او فکري یې په اړه دا اندېښنه په جدي توګه شته ده، چې په راتلونکي کې د رشعي مرجعیت 

، کوم څه چې په ځینو اسالمي هېوادونو کې په توګه ونه کارول يش و لورو د ناروا فیصلو د وسیلېاو واکمن

د فتوا مرجعیت . له دې کبله الزمه ده چې هدف یې خورا روښانه وي او دا رصاحت موجود وي چې شوي دي

ښه به دا وي چې د دې ترالسه يش، خو دا چې د قوانینو اسالمي ساتلو هدف . به په دې کې منحرص نه وي

محکمې تر اسايس قانون د هغه که د  ؛رامنځته يشیو جوړښت د یوه روښانه میکانیزم له الرې شورا پر ځای 

چې ټول قوانین به  ،مادې چې لږ مخکې یې یادونه وشوه د هغېڅو د نورو موادو ترڅنګ )تر  نوم الندې وي

الندې  نامه ترکمیسیون یو خپلواک ، یا هم د ږي، د تطبیق څارنه وکړي(له اسالمي رشیعت رسه سم جوړې

الزامي  هم پرېکړېاو په دې برخه کې به یې  دا وي چې قوانین اسالمي کړيوي؛ خو هدف به یې اساسا 

 .يشد قوانینو د اسالمي کولو چاره اطمیناين په دې توګه ، ترڅو وي

په دې توګه هڅه  یاده شوې. مسئله همنتقايل عدالت د جګړو د قربانیانو لپاره د ا کلونو ۴۲د تېرو  همدا راز

؛ مګر په ورته وخت کې د تېرو دوو ويل په یو ډول تر فشار الندې ټو  شوې چې پخواين مجاهدین او طالبان
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يش  لسیزو د فساد سرته قضیه پکې له پامه غورځول شوې، ترڅو یو شمېر خلکو ته په دې توګه برائت ورکړل

تېرو  پوړو دولتي چارواکو په ګډون دکه د انتقايل عدالت خربه کېږي، د جګ او په یو ډول مسلط وساتل يش.

ن پکې شامله کړای يش. اداري فساد په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستا هم باید فساد قضیو څېړنه دوو لسیزو د

؛ خو کېږي یو له مهمو عواملو ګڼل پر ملن تور داغ و او د حکومتدارۍ، پرمختګ او امنیت او د جګړو د دوام

جنجايل بحث  یوه بحث پر د انتقايل عدالتله بلې خوا، ښایي  .دلته د فاسدینو او فساد بحث نه دی شوی

قانون په السلیک کولو عمومي عفوې کال کې د حامد کرزي له لوري د  ۲۰۰۷هم بدل يش، ځکه یو ځل په 

ميل او  هغه مهال هم په دې چې رسه له. عمومي عفوه اعالن شوهرسه او د ميل شورا له لوري په تصویب 

، ځکه دغه قانون د جنګي جنایتونو پراخې نیوکې له ځان رسه لرلې د دغه جنجايل قانون تصویبنړیواله کچه 

اوس بیا دا قضیه راپورته کول،  خو او د برشي حقونو د نقض عاملین له تعقیب او محاکمې څخه معاف کول.

 هم د دا ډول فشار موجودیت خپلوړولو هڅې وکړي، که څه ووېروي او د خنډونو ج جهتونهځینې ښایي 

د دې ترڅنګ، د انتقايل عدالت یادونه په ډېر مبهم شکل شوې او هېڅ توضیح پکې مثبت موثریت هم لري. 

جايل امورو ځای پر مؤقت سند کې د دا ډول جن هپه یو  چې، نشته چې انتقايل عدالت به څه ډول تامینېږي

 .هم زیاتوي ځای کول ستونزې نورې

خو په دې ناخوالو یوه اسايس رسچینه ده؛ فساد او د انتخاباتو بحث چې خورا بنسټیز او جدي بحث دی او د 

، حال دا چې انتخابات او فساد مستقیمه اړیکه طرحه کې اصال د انتخاباتو پر میکانیزم بحث نه دی شوی

. که موږ په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې و اوسنی نظام یې د ستونزو اسايس رسچینه دهرسه لري ا

اړخه راټوکېدلې دي او په نژدې ټولو ټاکنو انتخابايت پروسو ته کتنه وکړو، تر ډېره اسايس ستونزې له همدې 

په ځانګړې ثباتۍ رامنځته شوې دي. عدالتۍ او په پایله کې یې سیايس او امنیتي بېکې پراخې درغلۍ، بې

د اېتاليف حکومتونو د جوړېدو المل شوې، چې هېواد  له همدې کبله ولسمرشیزې ټاکنېتېرې دوې توګه، 

 یې له خورا زیاتو ناخوالو رسه مخ کړ. 

یوه اسايس موضوع ده چې دلته یې په اړه هېڅ مشخص میکانیزم ته اشاره نه ده  هم د مهاجرینو بیاراتګ

هېڅکله د مهاجرینو د په تېرو دوو لسیزو کې  حال دا چې د مهاجرینو قضیه تل خورا جنجايل وه اوشوې. 

 ځای پر ځای کېدو لپاره پر کومه طرحه توافق نه دی شوی.

 انتقالي حکومتب: 

روحیه او ټوله طرحه په همدې رت او جمهوریت ترمنځ تقسیم شوی د حکومت تشکیل په مناصفه ډول د اما

کې حکومت  هطرحې یوه بنسټیزه ستونزه ده، ځکه په فکري لحاظ متصادم اړخونه په یو  دغې دا د .والړه ده

د  طرحه بناء مناسبه دا ده چې ه منسجمه اداره نيش رامنځته کولی.څکله هم یو که راټول هم يش هې

 کولو والړه وي. رامنځته ې پرطرفه ادار بې د یوېمشارکتي حکومت پر ځای 
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په دې طرحه کې د موقت حکومت موده نه ده ټاکل شوې او دا به هغه مورد وي، چې د ښکېلو لورو ترمنځ د 

داسې ښکاري ځینې لوري د انتقايل پام وړ ټکی پکې دا دی چې د بحثونو په پایله کې به ټاکل کېږي؛ خو یو 

هېڅ صورت د هېواد په ګټه نه  دورې له اوږدوايل رسه موافق دي، حال دا چې د انتقايل دورې اوږدوالی په

میاشتو  ۱۸او ستونزو ته الره هواروي. له دې کبله حداکرث تر  السوهنوبهرنیو ، دی او په ډېر طبیعي شکل فساد

 زیاته موده باید د انتقايل دورې لپاره ونه ټاکل يش.

ول په اړه دوه د دې طرحې ځینې برخې خورا اختاليف موضوعات مطرح کوي. د مثال په توګه د حکومت د ډ

انتخابونه چې یو یې ریاستي نظام دی او بل یې صداريت. دا موضوع له یوې خوا خورا اختاليف ده چې په 

هېڅ صورت یې د حل کېدو امکان په یوه کنفرانس کې نه لیدل کېږي او له بلې خوا په دې اړه تصمیم د څو 

 تنو کار هم نه دی، بلکې دا د ملت تر تصمیم پورې اړه لري.

د ميل شورا د برخلیک په اړه دوه انتخابونه وړاندې کوي، چې لومړی یې د طالبانو له لوري د معريف کېدونکو 

تعلیق حالت دی. رسه له دې چې د لومړي انتخاب مخالفین غړو له زیاتېدو رسه د کار دوام او دویم یې هم د 

له ټاکنو پرته د نویو غړو راشاملول  د ميل شورا مرشوعیت له منځه ځي او ته دي او استدالل پکې دا دی چېش

تر پوښتنې الندې راويل؛ خو که دا استدالل په  )چې د خلکو استازیتوب دی( فلسفهد تشکیل د ميل شورا 

له لویه د سولې ټول حکومت تر پوښتنې الندې وي، ځکه د سولې حکومت  خو بایدپام کې ونیول يش، نو بیا 

. له ، حال دا چې له  موقت حکومت پرته پروسه کامیابېدای نه يشه د جوړجاړي په نتیجه کې تشکیلېږيرس 

نظر خاوندانو نظر دا دی چې بهرته ده ميل شورا له ځینو بدلونونو رسه وساتل يش او رول  دې کبله د ډېرو

په ځانګړې توګه کله چې د  ،؛ ځکه دا به د یوه ميل او وليس جوړښت په توګه مثبت رول ولوبويورکړل يش

طالبانو له خوا د معريف کېدونکو غړو له الرې تکمیل يش، نو موجودیت به یې د ډېرو ستونزو د راکمېدو المل 

 يش.

رسه له دې چې په دې طرحه کې د افغانستان پر ناپېيلتوب ټینګار شوی او ویل شوي چې د افغانستان خاوره 

ییز قوتونه او میکانیزم نه دی روښانه شوی چې نړیوال او سیمها ګر دبه د بل چا پر ضد نه کارول کیږي، م

د ګاونډي هیوادونه به د کوم توافق له الرې د افغانستان په داخيل چارو کې له السوهنو منع کیږي، ځکه که 

توافقنامه، چې دا هېوادونه پرې السلیک وکړي، رامنځته نه يش بله داسې یوه افغانانو ترمنځ د توافق ترڅنګ 

په افغانستان کې سوله او ثبات نيش راتللی، ځکه چې د افغانستان د کشالې یو لوی المل د بهرنیانو حضور 

 او د ګاونډیو هېوادونو السوهنې دي. 

ټولنې د همکاریو په اړه هم کوم همدا راز د سولې د حکومت له جوړېدو وروسته له افغانستان رسه د نړیوالې 

جدي بحث په دې طرحه کې نه دی شوی. حال دا چې هغه مهال تر اوسنۍ مرحلې په څو چنده زیاتو مرستو 

 او همکاریو ته اړتیا ده، ترڅو دا توافق د بریالیتوب په لوري والړ يش. 
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 اوربندج: 

حه کې یوازې د یوه کمیسیون یادونه شوې په طر ه په دې طرحه کې روښانه څه نشته. د اوربند د تطبیق لپار 

په دې طرحه کې د اوربند د تخطۍ په چې د اوربند د ماتولو او یا تخطیو په صورت کې به خرب ورکول کېږي. 

کمیسیون معريف یوازې د نظارت یو په دې توګه دا برخه صورت کې کوم مجازات هم نه دي ټاکل شوي. 

ساتلو ځواک ته اړتیا د  د ساتلو نظارت ته نه، بلکې د اوربند بندر به د او  دا ډول وضعیتچې  حال داکوي، 

د کار میکانیزم  ت کمیسیونر د اوربند د نظا. وي ، هغه که ميل وي او یا بین املليل او یا کوم ګډ ځواکيولر 

 هم ډېر ناقص وړاندې شوی.

ی، په داسې حال کې وسلې کولو د میکانیزم په اړه هم بحث نه دی شو د دې ترڅنګ، په طرحه کې د بې

وسلو کولو او بیا ادغام قضیه ده. لږ تر لږه په بریايل کېدو یوه سرته برخه د بې چې د سولې او روغې جوړې د

لوري توافق رسه وکړي، چې په دې برخه کې کوم سرت ګامونه باید  هدې تړاو پر اسايس قضایاوو باید اړوند

 واخیستل يش.

په مجموع کې په دې طرحه کې بله نیمګړتیا هم دا ده، چې په دغه سند کې د نظارت یا څار هېڅ کوم 

په ډېر کم وخت کې دا توافق له تر السلیک وروسته میکانیزم نه دی تعریف شوی، چې ښایي له کبله یې 

هم همدا  شکست رسه مخ يش. د مثال په توګه د حزب اسالمي او حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې

نیمګړتیا وه، چې اوس دواړه لوري یو بل د تړون پر نه عميل کولو تورنوي او پراخو اختالفاتو ته یې الره هواره 

 کړې. 

په طرحه کې کارول شوي اصطالحات او کلامت په ډېری ځایونو کې یا خو ګونګتیا لري هم له ژبني لحاظه 

یا  رول لرل"، یا یوه ګونګه اصطالح ده"معنادار مشارکت" ه او یا هم متعدد تفسیرونه لرلی يش. د مثال په توګ

ګونګتیا لري چې پر ځای یې باید مشخصا د  او داسې نور ډېر کلامت او اصطالحات "مشوره"یا  "لورکو 

دا ټکی  هدا ډول نور ډېر ګونګ کلامت او اصطالحات په طرحه کې شته چې خپل مسؤولیتونو یادونه ويش.

 هم په راتلونکي کې د زیاتو اختالفاتو المل کېدای يش، ځکه د ښکېلو لورو ترمنځ اعتامد نشته.

 د اوسنۍ مرحلې اړتیاوې

دا ډول تفصیيل طرحه دې نه ګیري بیا دا وه، چې د سیايس او علمي شخصیتونو د ګردي مېز دویمه نتیجه

دي،  قضیېاړوند او تفصیالتو نشته او ډېری مطرح شوي مسائل د ارزښتونو  اتاصولو کې اختالفوي، ځکه په 

 اوسمهال اړتیا دا ده چې. چې رس له واره پر ټولو قضایاوو په جزئیاتو رسه بحث او توافق ممکن او عميل نه دی

و اړوندو قضایاوو د ارزښتوناو بیا وروسته  انتقايل ادارې ته الره هواره يشطرفه بې اوربند او په لومړي ګام کې

د د لویې جرګې له الرې تصویب په اړه باید د افغانستان ملت تصمیم ونیيس او په ځانګړې توګه دا ډول موار 

له بلې خوا تېرو تجربو ته په کتلو، بین االفغاين  ته الره هواره يش. د اسايس قانون تعدیل او منتخب حکومت او
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د نړیوالو تر نظارت او فشارونو  اړتیا ده چې افغان جهتونهاو  يش تللی مذاکرات له نړیوالو فشارونو پرته مخته نه

  موضوعاتو توافق ته رسه ورسېږي او اوربند قایم يش.الندې پر اسايس

بریايل کېدو په موخه د ګردي مېز ټولیز نظر دا و، چې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو د سولې بهیر د 

پر تفصیالتو او ارزښتونو خربې کول د سولې بهیر په  عیت ته په کتلو رسهاړخونو او په ټوله کې د هېواد وض

د بین االفغاين خربو په لومړي مثال هم کوچنی  بست یود دغسې بنبست رسه مخ کوي. پراخه کچه له بن

پړاو ، چې لومړی او اختالفات یادولی شو طرزالعمل کې پر تفصیالتو او جزئیاتو ټینګار هد مذاکراتو پ پړاو کې

پایلې پای ته ورسېد. د مذاکراتو لومړی پړاو تقریبا بېاو باآلخره  خربې اترې یې دریو میاشتو ته وغځولې پړاو

 پروسه د بریالیتوب په لور یوړل يش:د اوسنۍ مرحلې اړتیا ده چې په دریو پړاوونو کې دا 

، ځکه د جګړې کچه جګړه ودرېږيد ټول هېواد په ند ته الره هواره يش او بتر هر څه وړاندې اور  :لومړی

 اسايس عامل )د بهرنیانو حضور( له منځه ځي.

؛ نه دا چې د ښکېلو لورو ترمنځ د واک د اداره رامنځته يش طرفه انتقايل یا لنډمهالېبې یوه کامال دویم:

 دلی يش(.طرفه اداره د خربو اترو محور کېدا بېهم) رامنځته يش. مشارکتي اداره وېش په پایله کې

 هغهد  ې جرګې له الرې، د لویتعدیلجوړول/ د اسايس قانون   لوريبیا د انتقايل حکومت له  وروسته دریم:

حکومت د دامئي  اسايس قانون پربنسټ ېباآلخره د همد او په اړه ميل اجامع رامنځته کول، پرې موافقه کول،

 .کول ګامونه پورته په لورد رامنځته کولو 

اوسمهال د بحث درې اسايس محورونه شته دي: لومړی جګړه او سوله، دویم د واک وېش او دریم هم د 

ارزښتونو څرنګوالی. د ډېری نظر خاوندانو نظر دا دی، چې که د سولې لپاره په هر جوړېدونکي عمومي 

او نور جزيئ  څه ډول وي، حقوق څه ډول ويبه کنفرانس کې پر ارزښتونو خربې کېږي؛ لکه دا چې نظام 

بست رسه مخ کوي، ځکه په مسائل چې په اوسنۍ طرحه کې مطرح شوي، دا به په لویه کچه پروسه له بن

و دوو کنفرانسونو کې ممکن نه دی. همدا دغو برخو کې اختالفات په داسې کچه دي چې حل یې په یوه ا

 ، نو دمیم په ټول ملت پورې تړيل ديدا ډول مسائلو تصمیم د څو کسانو کار هم نه دی او دا ډول تصاراز پر 

میکانیزمونو ته  او بیا دې دا مسائل ټول همغو میکانیزمونو بحث ويش دې ډول مسائلو د حل لپاره دې پر

. له دې کبله په لومړي ګام کې د جګړې مخنیوی او اوربند پکار دی؛ ځکه د جګړې اسايس ی يشاموکول کړ 

په ډېر مخترص ډول پر اساساتو توافق  د اوربند تر څنګو وتل دي. عامل او هدف د بهرنیو ځواکونو ایستل ا

، چې پکې د واک پر وېش او ارزښتونو خربې نه وي حکومت رامنځته يش طرفهبې او یو ټولشموله موقتويش 

وژغورل يش. اوسمهال تر ډېره روښانه ده چې د اختالف ټکي د دواړو څخه ترڅو دا پروسه له ناکامۍ  شوې،

د سولې له توافق مخکې هرڅه حل کول بې له په فضاء کې به  اعتامدۍد بېلورو ترمنځ ډېر کم دي، خو 

 شکه دا پروسه له ځنډ او خنډ رسه مخ کوي. 
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 ، یو هم د انتقايل یا موقتوي مخکې له مخکې ښایي پر تفصیل بحثونه پرې پکارهغو موضوعاتو چې  پر

پر  د خربو اترو په نتیجه کې د پالوو ترمنځ . خو بیا هم ښایيحکومت ډول دی چې بېالبېل شکلونه لرلی يش

ډول توافق ويش. مګر پر ارزښتونو او نورو اسايس موضوعاتو تصمیم نیول د ملت صالحیت دی او بهرته دا یوه 

د سولې په توافق کې یوازې پر یوه کمیسیون اتفاق ويش، یا هم د اسايس قضایاوو د هواري او حل ده، چې 

 غور ويش او پر اصولو باندې کيل توافق ويش. کولو پر میکانیزمونو 

ییزې اجامع قضیه باید له پامه ونه غورځول يش. اوسمهال د سیمې ډېری هېوادونه په د دې ترڅنګ د سیمه

ین، هند، ایران او پاکستان د سولې د بهیر په اړه خامويش اختیار کړې. د سیمې هېوادونه ځانګړې توګه چ

باید په باور کې واخیستل يش، ترڅو که د سولې په احتاميل توافق کې دوی خپلې ګټې له خطر  له یوې خوا

د سولې پر دواړو  ، د دغې پروسې د ناکامولو هڅې ونه کړي. له بلې خوا دا هېوادونه کولی يش،رسه مخ ویني

 د روغې جوړې لپاره د هڅولو په برخه کې مثبت رول ولوبوي.اړخونو 

 د مهمو نکاتو او وړاندیزونو نچوړ:

  هېواد اوسمهال په خورا حساس پړاو او رشایطو کې دی او له همدې کبله جدي اړتیا ده چې د هېواد

نخبه پاړکی دغه وضعیت درک کړي او له شته فرصت څخه د روانې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو 

 حد اکرث ګټه واخيل او مسؤوالنه چلند وکړي. لپاره 

  فرصت  اوسنیل او یا یې پر وړاندې خنډونه جوړول د سولې ګډون نه کو کې په بین االفغاين مذاکراتو

او ملت به بیا  د ضایع کېدو طرف ته وړي، چې پایله به یې د روانو خونړیو جګړو دوام ويپه لویه کچه 

ښکېل لوري باید دا وضعیت درک د اوږدې مودې لپاره د دغې جګړې قربانۍ ورکوي. له دې کبله 

 ن االفغاين تفاهم ته داخل يش.کړي او په واقعبینانه توګه بی

  اوسمهال په هېواد کې سیايس اجامع نشته او د هېواد سیايس رهربان په پراخه کچه په داخيل

اختالفاتو کې ښکېل دي؛ په ځانګړې توګه د سولې او جوړجاړي په طرحو کې سیايس توافق موجود 

څه وړاندې سیايس اجامع رامنځته  نه دی. له دې کبله اړتیا ده چې د هېواد د سیاسيونو ترمنځ تر هر

د بېالبېلو لورو ترمنځ داخيل اختالفات، په ځانګړې توګه د افغان حکومت په  يش. له دې رسه رسه،

 بست رسه مخ کړي.نه يش چې دا ټوله پروسه له بن کې شته اختالفات، باید د دې الملاړخ 

  چې پر جزئیاتو،  دهممکنه نه په جوړېدونکي هر ډول کنفرانس کې د بین االفغاين تفاهم لپاره

 ټوله پروسهيش. که دا ډول هڅه کېږي، نو دا به ښایي دا  ترالسهتفصیالتو او ارزښتونو بشپړ توافقات 

له ناکامۍ رسه مخ کړي. له دې کبله اړتیا ده چې دواړه لوري په کلیاتو کې توافق رسه وکړي او پر 

 تونو وروسته د ملت له لوري تصمیم ونیول يش.جزئیاتو او ارزښ
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  موقت حکومت طرحه په اوسني وخت کې معقوله طرحه ده او له موقتې ادارې پرته سوله ناشونې د

حکومت وي او د دواړو لورو ترمنځ د  فهطر ده؛ خو جدي اړتیا ده چې موقت حکومت په بشپړ ډول بې

 واک د وېش پر اساس رامنځته نه يش. 

  االفغاين تفاهم لپاره شته طرحې، په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایاالتو له لوري وړاندې د بین

شوې طرحه جدي ستونزې او نیمګړتیاوې لري او اړتیا ده چې د دا ډول طرحو پر ځای د بین االفغاين 

ربند تفاهم د لومړي پړاو لپاره په مخترص شکل داسې طرحه جوړه يش، چې پکې لومړی یوازې پر او 

طرفه انتقايل یا رسپرست حکومت هوکړه ويش او وروسته بیا د ارزښتونو اړوند قضیې، اسايس او یوه بې

 د نوي/تعدیل شوي اسايس قانون پر بنسټ دامئي لویه جرګه او اسايس قانون لپاره  دقانون، 

 حکومت ته الره هواره يش.

  طرحې روحیې ته په کتلو رسه، د طالبانو او حکومت  امریکا د متحده ایاالتو له لوري وړاندې شوېد

سلنه قدرت د تقسیم په قضیه کې داسې وېره شته، چې یو ځل بیا د بن کنفرانس  ۵۰ – ۵۰ترمنځ د 

تجربه تکرار نه يش. له دې کبله د ټولو افغان جهتونو جدي او معناداره ښکېلتیا خورا حیايت قضیه 

 ده او باید توجه ورته ويش.

 م په دې طرحه کې د سولې د انتقايل حکومت موده نه ده مشخصه شوې، خو د هېواد که څه ه

وضعیت ته په کتلو رسه اړتیا ده چې انتقايل حکومت موده کمه وي، ځکه څومره چې د انتقايل 

 حکومت موده اوږدېږي، همدومره د قضیې پېچلتیا، بېالبېلو لورو السوهنو او فساد ته الره برابرېږي.

 میاشتې وي. ۱۸ه ښه ده چې د انتقايل حکومت موده زیات نه زیات له دې کبل

  په ورته وخت کې د انتقايل حکومت په اړه داسې اندېښنې شته دي، چې ښایي د نظام د پاشل کېدو

المل يش. په دې تړاو اړتیا ده چې د نړیوالې ټولنې همکارۍ په جدي او پراخه کچه دوام وکړي، 

 انونه ونه پاشل يش.ترڅو اداري بنسټونه او ارګ

  د اسالمي فقهې د شورا په نوم جوړښت په اړه داسې اندېښنې شته چې ښایي په راتلونکي کې د فتوا

 يچې د قوانینو د اسالم یاصل خو دا دد یوازېنۍ مرجع په توګه مطرح يش او ستونزې راوالړې کړي. 

کومه شورا رامنځته  ېداس ېمي فقهکولو لپاره باید د اسايس قانون محکمه رامنځته يش، او که د اسال 

مرجع نه وي، بلکې یوازې د  ۍیوازينپه دې تړاو دا رصاحت پکار دی چې دا به د فتوا کیږي هم نو 

قوانینو د اسالمي کولو او د اسالمي رشیعت خالف قوانینو د جوړېدو د مخنیوي لپاره د یوه کمیسیون 

  به کار کوي. په توګه 

 سولې له توافق وروسته د نړیوالو، سیمه ییزو او ګاونډیو هېوادونو د  په دې طرحه کې همدا راز د

السوهنو د مخنیوي لپاره کوم مېکانېزم نه دی وړاندې شوی، حال دا چې د روانې جګړې اسايس او 

 سرت المل همدا السوهنې دي. په دې تړاو روښانه او واضح تګالره پکار ده.
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 امد فضا رامنځته کولو اړتیا ده، چې د سولې د انتقالې په ټوله کې، اوسمهال تر ټولو ډېر د اعت

حکومت له الرې ممکن دی او په ميل او نړیواله کچه باید ټول ښکېل لوري د اعتامد جوړولو ته کار 

 ییزو ادبیاتو ډډه وکړي.وکړي او له جګړه

 پای
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