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  :يادداشت
بر مبنای اصل احترام به پرنسيب ھای "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

اينکه دموکراتيک و آزادی مطبوعات، مضامين ھموطنان را منتشر می سازد به شرط 
با وجوديکه پورتال با بعضی از نظرات .  با روحيۀ نشراتی پورتال در تضاد نباشد

سياسی آقای سعيدی موافق نيست، اما مضمون ايشان را بدون تصرف به ديد ھم ميھنان 
ارزيابی و نتيجه گيری از تحليل  سياسی آقای سعيدی به ارتباط اوضاع .  ميگذارد

  .ی پورتال، به ھموطنان واگذار ميشويمکشور را با حفظ حق تبصره برا
  AA-AAاداره پورتال                                                                       

  
  )افغانی- سعيدی(داکتر صالح الدين سعيدی

 ٢٠١١ اپريل ٠٨
   دافغان ستراتيژيک څيړنيز مرکز دعلمي  شورا ترنظر الندی 

                                                            

                        
  یبرخدريمه /ری برخو کېپه د

  
  

  !په افغانستان کې حاالت، کړکيچونه او د حل ممکنې الرې
[Situation in Afghanistan, Problems & Possible Solutions] 

 
تاسی پام وکړی . مشاکل يواځی داخلی نه دياستعمال او   زمونږ د ھيواد په ھکله غلط فھمی او د مفاھيموغلط

 او اوس ھم مھم چې پخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی وه  آقای لخضر ابراھيمي  ښاغلی د
 ):٢۴/٣/٢٠١١امريکا عږ  (.مشورتی اداره لری

 ”.چې د امريکا په مشرۍ د ياغيانو پر ضد جګړه دطالبانو د سخت مقاومت سره روانه ده... “
درحالی چي د ښاغلی . خالصه کویپه حرکت کې  طالبانو د دوی د مقاومت او يا ھم ياغيان په دی توګه 

حزب اسالمی، پاکستانی استخباراتی کړی،  د حقانی ډله، دحکومت مخالفين د القاعده، د طالبانو حرکت،  حامدکرزی
ود پوځی حضور نه متضرر او غير متضرر او بعضی دينی حلقاتو، د حاکميت داخلی مخالفين، د بھرنيو ځواکون

 .داسی نور.... مخی سياست لری او ه مخالفين، په نظام کې موجود حلقات چې دو
داحالت . پورته نه شوه   ښه ګټه په نتايجو نه په سياسی برخه کې  ھو په تيرو لسو کلو کې د نظامی برتريو اوحاصله

نه نيولوپه   د ه دا تراژيدی ادامه ولری چې د الزمو تدابيرو ددی موجب شو او کيږی چې د اليتناھی دوری په بڼ
 .صورت کې به ډير بد عواقب له ځانه سره ولری

 :دوی ادامه ورکوی
 ”.داھم غير واقعی ښکاری چې وويل شي طالبان به له منځه والړ شي... “
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 زره ٢۵ظامی او پوځی قوا طالبانو ن  وګوری چې ھدف له منځه وړل دی او بيا ھم څوک له منځه وړل؟ د افغانی
آيا ددوی . تخمين وھل کيږی  تخمين وھل کيږی خو د پاکستانی طالبان پوځی ځواک او قوه ددی نه دری برابره جګ

   ممکن وی؟  دمنځه وړل به
حرکت د منځنی ختيځ او نورو نړيوالوی مسايلو او داديانو اود نړی د فرھنګونو د تقابل در پاليسی سره   د القاعدي

د القاعده حرکت په منطقه او افغانستان کې نه دی پيل شوی او نه به دلته ختم شی اويا له منځه . ت تړاو لریسخ
 .والړشي

 :دوی ادامه ورکوی
د افغانستان د حکومت او دامريکا د ھڅو سره سره چې غواړي د طالبانو مشران دحکومت سره يوځای شي، اوس “ 

د مخالفينو د ادغام ... .... ي دوام وکړي او پای يې ھم نه معلوميږیھم داسي ښکاري چې دغه جګړه به ھمداس
 ”....پروسه

د خبری او فھم خرابی په ھمدی ځای کې ده چې د ملت د انتخاب او رول له ياده ويستل شوی او ګويا غنايم او 
 کيږی چې د جوړ جاړی راووستلو باندی فکر او کار   لخوا داسی  غنميت سره تقسيميږی او د بھرنی ھيواد
درحالی چې بايد په دی کار وشی او داسی ميکانيزمونه او جوړښتونه . افغانستان دولت د طالبانو سره يوځای شی

فعال کړای شی چې افغان ملت په مشروع توګه خپله تصميم ونيسی چې کومه نسخه او کوم خلک دی ددی وطن 
 .اداره په الس کې واخلی

چې   د افغانستان د خلکو نه په غير معاملی باندی کار روان دی  فھم او پوھه چېھو د مصالحی او مفاھمی نه ھمدا 
د مصالحی نه داسی پوھه او عمل دافغانستان ديو تعداد خلکو د ډار او تشويش سبب ګرځی او دا ډول مصالحه او 

   .مفاھمه له سره ردوی
ولو نه د تيريدو په مفھوم او يا ھم د شخصی اص  مصالحه، سوله اوښه تفاھم د خپلو  ھو سياسی جوړ جاړی اوسياسی

وطن ته نه شی راوستلی اود جګړی او تراژيدی د ادامی   سوله  پايداره  امتياز د ترالسه کولو په مفھوم کار کول
دا دافغانستان او يا ھم د امريکی د حکومت حق نه دی چې طالبان د افغانستان د حکومت سره يوځای . عامل به شی

دقيقا د ھمدی غلطی .  په حاکميت او اداره کې برخه واخلیيېحيت د افغانستان خلک لری چې څوک دا صال. کړی
يعنی ھغه کار چې بايد د ملت لخوا او به . پوھی پر بنياد د افغانستان زعامت د بن په کنفرانس کې وټاکل شو

 .افغانستان کې شوی وای د بن په کنفرانس کی فيصله او عملی شو
دا به ددی سبب شی چې يو . مجرمين دعدالت منگلو ته وسپارل شی مطلوب کار دی  جنگي مين داچېھو د عدالت تأ

عده افراد چې مخکی زيږيدلی او په وطن کې ٻې په ټول عمر کې خدمت کړی خو په معيينو حلقو کې پاتی وه او 
 .اوس بی له ګناه د خدمت او کار زمينی په تعصب او پيشداوری ورنه محدودی شوی

مخالفينو په عدلی او قضايی او امنيتی ارګانو کې جذبول په دی ټوګه چې دا ارګانونه خپل غير حزبی او  ځنې دھو
 .مسلکی حالت وساتی به مطلوب کار وی

ھم دقيقه خبر او په ځای  رغورالندې نيولومسايل او مربوطی خبری توتل د دبھرنيانو  په ترڅ کې دغه جوړجاړي  د
سيمی  به د  او تيکاو  په افغانستان کې سوله  ی خلکو ته بايد قناعت ورکړی شی چېھو د سيم  .مطالبه ده

 .اقتصادی ودی لپاره د سيمی ھيوادونو به ګټه ھم وي د
 

اما مونږ بيا ھم د ميکانيزم په جوړولو تأکيد کوو کوم چې . په ريښتيا دا ھغه تدابير دی چې بحث او ليا دقت وړ دی 
 افغانستان ملت تصميم نيولی وشی چې کومه نسخه د خپل وطن لپاره مناسبه بولی او څوک په ھغه کې د تل لپاره د

 داسی تغييراتو ته ضرورت او اړتيا شته چې د اداره د معيين زمان او وخت لپاره په الس کې ولری؟  دی ددوی
ه پرته د افغانستان د بشريت او نړيوالی ټولنی دعلمی او تجربه شو السته راوړنو څخه د تعصب او پيش داوری ن

ټولنی د انکشاف مرحلی په نظر کې نيولو را د عقل او منطق او د تجويز د مفيديت پربنا د مشروعو مراجعو لخوا 
 .  تصميم، تجويز او عملی کړای شی

 :ښاغلی لخضر ابراھيمی ادامه ورکوی
دحقاني ډله چې دطالبانو سره د کويتې شورا چې دمالعمر تر مشری فعاله ده، . مخالفين يو موټۍ نه دی...“

. خواخوږي لري او ھمدارنګه داسالمي حزب چې چې د ښاغلی ګلبدين حکمتيار تر مشری الندی فعاليت کوي
ځينی د . داځواکونه وائی چې مذاکره د بھرنيو د نظامی حضور په صورت کې اعتبار و عملی قوت نه لری.....

 ”....جوړ جاړی په فکر دي  سياسی
طالبانو په يو متحد    راز او اصل دی چې د ښاغلی حامد کرزی د حکومت او اداری مخالفين نبايد دھو دا دخبری

 .ھغه کار چې ډير ځلی په غلطه د طالبانو په حرکت کې خالصه کيږی. حرکت افاده او خالصه شی
 :ښاغلی لخضر ابراھيمی په دقيقه توګه ادامه ورکوی چې

ريښتيا خو دا ده چې افغانستان د مسألی د حل نه وروسته به . ونکی برخه لريپاکستان اصلی پاليسی سازان ټاک...“
 ”. ....پاکستانی طالبان په خپله پاکستان کې د تغييراتو لپاره مھم او اساسی کار وکړي
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 ھوپه کله ھمداسی ده او دا افغانان دی او وه چې کله کله په تاريخ او بيا به دری لسيزو کې لکه څنګه چې مو پورته
  .ھم توضيح کړل د نورو مشاکل او کشالی حلوی او قربانی ورکوی

ھغه زعامت چې افغانستان او دھغه ربړيدلی او قھرمان   .قوی زعامت يا نشته او يا لمنځه وړل شوی  افغانستان کې
ولس ددی ډګر او ميدان نه چې ډير ځلی د پردو دی په خدمت کې وه راوباسی او په نورمال او متمدن ژوند 

  .مصروف او بسيا کړی  يی
 

 او ځنې طالبان د پوليسو او پوځ په صفوفو کې ...“ېښاغلی لخضر ابراھيمی په خپله دی مقاله کې ادامه ورکوی چ
   ”....جلب شي

و چې زمونږ ھيواد مسلکی غير سياسی اود سياسی مشروعی ارادی تابع امنيتی قواو ته يمونږ په کلکه په دی باور 
کو امنيت ونيسی او دقانون نه متابعت او دقانون تطبيق، عدالت په راوستلو کې يواځی د قانون اړتيا لری چې د خل

  . موافق او د قانون مخالف شخص ورته مطرح وی
حتی د مکتب معلم او استاد دی د کوم . مونږ په دی باور يو چې بعضی دولتی پستونه او وظايف بايد غير سياسی وی

  .  توب حق ونه لریسياسی ګوند او حزب کې د غړي
که چيری د طالبانو د حرکت غړی د دی حرکت په نماينده ګی دا امنينی وظيفه اجرا کوی نو نتيجه به يې افغانستان 

او که مؤثر افراد د افغانستان د اتباعو په شان داسی . کې پايداره سوله نه وی او داسی سوله به بيا ھم مؤقته سوله وی
راوستلو لپاره اجراء کوی او ملی ګټو ته اولويت ورکوی او خپل حزب او ګوندی کارونه وظايف د قانون او امنيت د 

  .  الس به سريږی  بيانو دا بل حالت دی
  

 :ښاغلی لخضر ابراھيمی په دقيقه توګه ادامه ورکوی چې
لنه پخوا په جھاني ټو. دسولې دراوستلو لپاره جھاني تضمينونه، مرستې او سوله ساتونکو ته اړتيا شته ده د...“

بوزنيا، کمبوديا او نورو برخو کې دمشابه ستونزو سره مخامخ شويده، نو دافغانستان خبره ھم ډيره مھمه ده او په کې 
 .”.دمايوسيت ځای نه دی

متأسفانه . ھو مونږ په دی باور يو چې افغانستان جھانی تعريف شويو او شفافو مرستو او ھمکاريو ته اړتيا لری
د نووييمو کلو کې افغانستان له ياده . په دی برخه کې الزم، مؤثر او په موقع اقدامات نه دی کړینړيوالي ټولنی 

    . کال کې متأسفانه وليدل٢٠٠١وويستل شو او دھغ نتايج په 
 
 خبير ښاغلی ډاکټر اشرف غنی د بھرنيو نه افغانانو ته  اوله بلی خوا د خوښی ځای دی چې دافغانستان تکړی پوه 

 ويلي چې افغانی قواوې ته ٢۴ل د بھير د چارو د ځانګړی کميسيون د مشر په توګه د روان کال د مارچ په د انتقا
 .د نيولو لپاره چمتوی دی  د امنيت

کال په پای کې د ھيواد امنيتي ځواکونه د افغانستان امنيت  ١٣٩٠ چی د   ددې کار لپاره دوی وايي افغان دولت“
مليارده ډالره د  ٢٠ اشرف غنی احمدزی وايی اوس مھال ښاغلی ډاکټر .ل شوی دیپخپله وساتي پوره تياری نيو

 .ماده لريآ پوځونو د سمبالولو او روزلو لپاره
  .د دوی په وينا په ھغو والياتو کی چی د انتقال لپآره نومول شوی دی الزمه تدابير نيول شوی دی

ت، د سيمی نفوس او د مخالفو ځواکونو سره د افغان ځانګريو شويو سيمو امنيتی وضعي ٧ د انتقال لپاره د ھغو
ځواکونو تعادل په نظر کی ساتل شوی دی او دی ته ھم پوره پوره پاملرنه شوی ده چی د بھرنيو ځواکونو د وتنی په 

  .صورت کی کوم ګامونه بايد اوچت شی تر څو دا سيمی دوھم ځلی د مخالفينو تر ګواښ الندی رانشي
افغانانو ته ددوی د ھيواد امنيت ساتنی نه وروسته به بيا ھم نړيواله ټولنه د افغانستان سره د ستراتيږيکو اړيکو 

  .درلودونکی وی خو د دی اړيکو څرنګوالی به د افغانانو له خوا او ددوی په خوښه تثبيتيږی
ه به د افغانستان اړيکی ھيڅکله د دا په څو څو واری د افغان ولسمشر له خوا په داګه شوی چی د نوری نړی سر

ګاونډيانو سره ددی ھيواد پر اړيکو سيوری وانه چوی او افغانستان به ھيڅ کله د ګاونديانو پر ضد د تروريستی 
  .فعاليتونو مرکز ونه ګرځي

و خر کی پيليږی اآ د بھرنيانو نه افغانانو ته د امنيتی مسوليت سپارنه به د روان کال د چنګاښ د مياشتی په
  ”.پوځی او امنيتی ځواکونه د دريو کالو په اوږدو کې د خپلی خاورې بشپړه ساتنه پر غاړه اخلي ھيوادد د

ی م، ملی حاکميت او استقرار او سوکالی او آراسوله  به پايداره  افغانستان کې په مونږ په کلکه په دی باور يو چې
رکی نيولو سره سره الندی اقدامات او د عقل، پوھی، ھغه وخت راتالی شی چې د پورتنيو مسايل او مطالبو په نظ

په افغانستان کې داسی مشروع .  عمل وشیءبنار منطق او استدالل او افغانی مشروعو منافعو د اولويت ورکول پ
  .حاکميت منځ ته راشی چې ددی اھدافو لپاره په ريښتينی توګه کار و فدا کاری وکړی

که په افغانستان کې . موفقيت، کاميابی او بری معيار ھم روښانه نه ښکارینګه ډير ځلی په افغانستان د ھمدار
دنړيوالی ټولنی بری په افغانستان د خلکونظام جوړونه چې د افغانستان د خلکو لخوا او دھغوی دارزښتونو د 

و اسالمی ساتنی او پالنی لپاره د نړيوالی ټولنی د قبول شوو اساسی اصولو سره په عدم مخالفت کېد افغانی ا
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نو په . ټولنی دخاصو مشخصاتو په نظر کې نيولو سره وی او افغانستان د نړی لپاره دخطر ځای ھم نه وی
که ددی موفقيت او کاميابی نه ھدف د . مسؤوليت سره ويلی شم چې دی ھدف ته رسيدل ممکنه او مشروع خبر ده

. ګوډاګی حکومتونه او اداری قدرت ته رسول ویپردو د ارزښتونو پياده کول افغانستان کې وی او افغانستان کې 
. نو په يقينی ډول ويلی شم او زمان به دا ھم ثابت کړی چې دی ھدف ته رسيدل ګران اوحتی ناممکن کار وی

نودلته پکار ده چې  په افغانستان کې د موفقيت او کاميابی او عدم کاميابی درست او په ځای تعريف، حدود او 
  .   ثغور مشخص شی

  
  :ه دی برخه کې د نورتدابيرو سره سره الندی نور مشخص وړانديزونه کول غواړوپ
   

د ھغه سياسی نظام د تحقق لپاره عمال کار کول چې په افغانستان کې د افغانستان خلک په   :په سياسی برخه کي
سی ستيج کې د داسی کار چې په سيا. خپل سرنوشت حاکم شی او د سياسی جوړجاړی او ښه تفاھم لپاره کار وشی

خلک په دی برخه کې اساسی او . ته مشروعی زمينی برابری کړیافغانستان د سياسی څيری ريښتينی تبلور 
 .مرکزی تصميم نيوونکی محل او مرکز وی

  : پکار دیمسايل په دری برخوويشل  زموږ په پوھه :لياریبعضی ممکنی  کړکيچونو دحل واوسنيبعضی د 
ارادی او تصميم د اصلی معيار  ايل چې اوس پری توافق په کار دی او د خلکو دھغه مرکزی او کليدی مس/  ا

 او داسی نورو اساسی او افغانی توافقات دی چې ھر افغان ورته احترام لری ګرځولو پراصولو او قواعدو توافق 
 . اوبايد مراعات کړای شی

کوی او د ھغه پر اساس قبول شوو او مشروع ھغه مسايل چې د ټاکنو وروسته د ملت په انتخاب پری ملت توافق / ٢
 معيين زمانی مدت لپاره به اجرای کيږی او د  دد افغانستان د اکثريت د خلکو د انتخاب الری او روشونه دی چې

 .معينو کلو نه به وروسته بيا د ھغو د مشروعيت د اعتبار ادامه او يا عدم ادامه د خلکو له خوا تعيينيږی
 اغلب ګمان به پری بعد له ټاکنو توافق وشی او يا ھغه مطالب چې ھر ګوند، حزب او سازمان ھغه مسايل چې په/ ٣

ی خو د ھغوی د عملی کيدو د مشروعيت لپاره به په ژوند کې په متمدنه نظرونه لرسره پری متفاوت   او شخصيتونه
ی چې دا نسخی به ومنی او که مبارزی کوی او خلک به په دی برخه کې تعيينوونکی ود ھغوی د تحقق لپاره توګه 
په يقينی ډول او د فھم وړ ھم ده چې داسی مطالب او موارد شته چې توافق پری ممکن نه دی او دا ھم نورماله   .نه

 .خبر ده
ھغه عناصر . په دی سلسله کې تأکيد کوم او د ويلو وړ ګڼم چې د افغانستان خلک مسلمان دی او خپل انتخاب لری

خلکو دانتخاب نه ډار لری او نه پريږدی د خلکو اراده تحقق ومومی بايد د خلکو نه تجريد او چې د افغانستان د 
 .محدود کړای شی  فرصتونه يی

په کار ده چې په افغانستان کې داسی مشروع اداری سيستم فعال کړای شی چې په نتيجه  :اداری اوقانونی اصالحات
خلک حاکميت او اداره خپله وګڼی، اداره خلکو . ت کې ترالسه شیلږو مصارفو په کولو ډير نتايج په لږ وخ  کې د

اداری    مخنوی وکړای شی او غير ضروری او تشريفاتیواداره او نظام د بی ځايه مصارف. ته نږدی کړای شی
 دتصاميمو د نيولو او عملی کولو تر منځ .تصاميم په موقع ونيول شی او عملی کړای شی. حلقات له منځه الړ شی

 .د قانون د اجراء مجريان او د کتنرول سيستمونه فعال کړای شی  افراد او مسؤولين  .لی لږی شیفاص
 :په دی برخه په مشخصه توګه پيشنھاد کوو

تغيرات بايد دمشروع ارګانو لخوا، د تجويز د مفيديت او د افغانی ټولنی د سطحی په نظر کې نيولو سره  صورت 
  . ومومی

د افغانستان . راشیمنځ ته نون تعديل په دی توګه چې ددولت ددری ګونو قواو تر منځ توازن د افغانستان د اساسی قا
 .رياستی نظام په صدراتی نظام مبدل شی

اداری سيسم په محلی، ولسواليو او مرکزی ادارو تقسيم او واليتی اداری په تدريجی توګه له منځه والړی شی او 
 په داسی توګه چې مرکز  د کلی په جوړولو مصروف .ته تقسيم کړای شیدواليتی اداروصالحيتونه مرکزاو محالت 

او محالت د عامی جوړی شوی کليد د اجراء کوونکی په صفت او مجری د قانون او شوراګانو تر نظر الندی کار 
تر داسی نظر الندی چې په مسلکی مواردو کې مسلکی افراد او په نورو موارد کې دسياسی مشروعيت . وکړی
د سياسی مشروعيت لرونکی ددی توان ولری چې د مسلکی افرادو او ښو برنامو او دحل . کی مسلط کړای شیلرون

داسی اداره چې علمی مراجع د سياسی مراجعو او افرادو لپاره الزم مسلکی مرسته . ليارو د تفکيک لياقت ولری
ړنی او تعيينوونکی نظر په اساس د عمل آماده او د سياسی افراد د تصميم اساس د مسلکی افراد او مشاورينو د ک

 دمرکز او محالتو د ارتباط اړيکی تأمينی او پدی توګه  څخه په استفادی  د مدرن تخنيک. ډګر ته وړاندی شی
د بعضی پر مخ تللو ھيوادو د شارواليو . وسپارل شی)ښارواليو ته (قدرت ښاری او محلی شورا ګانو ته   اصلی

    .په پراخه توګه ګټه اخيستل اود امرھم شورا بينھم پر اصولو عمل کول په کار دیشورا ګانو د کار څخه   او
د عدلی او . په لسو متوسطو واحدو تقسيمی شی  په دی برخه کې د افغانستان د قانون د حاکميت او امنيتی اداری

  .واحدونو سيستم عملی کړای شی  او محلی   واحدونو، مرکزی١٠-٨قضايی ارګانو 
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ول غواړو چې په تاريخی مفاھيمو د کوڼ او وړوند انتخاب په توګه او د نوی تعريفونو او حدود او ثغور و د تأکيد ک
تعيين نه پرته او د ھدف په نظر کې نيونی نه پرته په شکلياتو تأکيد کول ھغه مطالب او جوانب دی چې تباھی او 

په اوسنی شرايطو کې په  فدارلی نظام د ھغه د د افغانستان . بربادی او ريفورم د منفی اغيزی سبب کيدای شی
مشخص تعريف نه پرته  تکيه کول در افغانستان د تجزيی او دپرونی خود پرسته او خود کامه قومندانانو دوری ته 

  . بيرته ګرځيدل دی
ی او د فدرالی نظام د مثبتو جوانبو نه چې حاکميت ملت ته نږدی کړای شی او خلک خپل حاکميت او اداره وپيژن

دا ھغه اھداف دی چې زمونږ په . انتخاب کړی او کاغذ پرانی لږی شی بايد په کلکه طرفداری او عمل پری وشی
په . نظر د محلی ادارو او ولسواليو ادارو مرکزی کول او واليتی ادارو په تدريج له منځه وړنه کې تحقق موندالی

و ريسرجونه واخلی او ددی طرحی په عملی  جوانبو کار ده چې په دی برخه د افغانستان علمی مراکز پروژی ا
 . پوره پوره غور او د پياده کولول لپاره کاروکړی

د افغانستان د ټولنی د اوسنی انکشاف مرحله او عنعنوی جوړښت، د وخت او اقتصادی بی ځايه اضافی  :ټاکنی
وړانديز کوو   ه ګيريو پر بنياد په کلکهمصارفو د مخنيوی اود مفيديت په منطق او د وروستيو تجاربو او منطقی نتيج

او سری ټوګه د ښو   چې د افغانستان محلی شوراګانی او پارلمانی انتخابات او ټاکنی په مستقيمه  او بھتره ګڼو
د محلی ارګانو مشران د اجرائيه ھيأت   .قوانينو، دمطبوعاتو او نړيوالی ټولنی تر کلک نظرالندی اجرا شی

پدی توګه په غير پارلمان لخوا   او د افغانستان جمھوری رئيس او صدراعظم دی د  لی شورادی د مح) ښارواالن (
په دی توګه چې د جمھور رئيس انتخاب دی په غوټ اکثريت او دھغه . وټاکل شيمستقيمو انتخاباتو او سری ډول 

دراعظم دی د پارلمانی ص.  آراو په اساس د کدری استقرار په نظر کې نيولو سره ترسره شی٣/۴سبکدوشی دی د 
او وړاندی شی او   جمھور رئيس ته پيشنھاد  او د پارلمانی اکثريت په پيشنھاد د افغانستان  توافقاتو پر بنسټ

پارلمان ته د اعتماد د رای اخيستلو لپاره پيشنھاد او په دی ډول   جمھور رئيس دغه پارلمانی کانديد صدراعظم  بيا
خاب شوی صدراعظم ته دی د کابينی په جوړولو کې معيين صالحيتونه وړکړای داسی انت. حکومت جوړ کړای شی

 داټول کارونه او تجويزونه د دقيق بررسی او .پارلمانی او محلی شوراګانو ته ټاکنی به مستقيم او سری وی  .شی
 . مفديت او عملی او علمی جنبو په نظر کې نيولو سره د مستقل تحقق او ريسرچ غوښتنه کوی

د مدرنو قوانيواو بسترونه ايجاد چې د نړيوالو د سرمايه ګذاری موجب او افغانستان واقعا په  :تصادی برخه کېپه اق
 .خپل تاريخی مقام چې دوصل او عطف نقطه وی بيا پيدا کړی  دی برخه کې

ف يی د آزاد د مختلط اقتصاد پکارول چې ھد. آزاد د بازار اقتصاد د قانون تر حاکميت الندی بايد عملی کړای شی
 .بازار د تحقق لپاره وی د وسيلی په توګه کارول په کار دی

  
داملت د دی چې پوھه درايت او کافی جرئت او د سياسی مشروعيت په لرلو افغانستان قوی زعامت ته اړتيا لری 

 د  په دی ليار کې دښی ارادی سره سره، سياسی مشروعيت، او.رنځ او غم او اوږدی تراژيدی نه راوباسی
  . مسلکی پوھی نه کار اخيستلو ته اړتيا شته

يدو لپاره ه نه ستړی ختمد ړی ـــــد وطن ھر بچی ته په کار ده خپل رسالت اداء او د دی وطن د تراژيدی ل
 . کيدونکی  او دوامداره توګه کار او فعاليت وکړی

 او سفارښتونه زمونږ په پته  خپل تکميلی نظريات لطفا په دی اړه په دغه اميد ستاسی نه غوښتنه کوو چې
 . راوليږی
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