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ځايناستى حکومت
په رياستي ولسواکيو کې د نابرياليو حکومتونو
او د ټاکنو پروخت د حکومت بديل
د افغانستان لپاره وړاندېزونه
نور رحمان لېوال

لنډيز
د  ١٣٩٨کال د غبرګولي په  ،١هېواد له حقوقي ،قانوني او سياسي ستونزو سره مخکېږي چې سياسي ټيکاو به ال بدتر کړي،
چېرته چې سياسي ټيکاو نه وي هلته سوله او امنيت نشي راتالى او د دوى په نه شتون کې پرمختګ نشي کېداى .د ملي يووالي
حکومت پرلپسې ناوړو پايلو د ولسواکۍ بهير له سترو ګواښونو او ولس د ټکر له ګواښ سره مخ کړى دى .اوس موږ په ملت،
حکومت او سياستوالو غږ کوو چې راځئ مخنيوىپالنه غوره کړو او په درېمه نړۍ کې له پېړيو دود غبرګونپالنې څخه ووځو،
پرېنږدو چې حکومت غيرقانوني حالت او د ټولواکۍ بڼه خپله کړي ،په دغه تړاو د حکومت ناوړه او ناولې ډنډورې چې وايي اوسنى
حکومت بديل نلري .دا ناوړه ذهنيت به حکومت اړ کړي چې خپل پايښت په بېړني حالت راوستلو او اړودوړ کې وويني ،ولسواکي
به وځپي ،چې له دغه ناقانونه حالت څخه به د هېواد دوښمنان ګټه پورته کړي او هېواد به ال نور کړکېچن حالت ته بوځي .دغه ډول
حالت به د هېوادوالو سر او مال نور هم له زيانونو سره مخکړي ،نو ځکه اړينه ده چې دغه حالت په منتقي ،قانوني او اساسي توګه د
ملت د ارادې له اړخه وڅېړل شي او ټولمنلى حل يې راووځي.
اوس د ملي يووالي حکومت سرکښانو پورې اړه لري چې ځان او ملت ګواښ سره مخکوي ،د ناوړه تاريخ يوه بله لسيزه پيلوي او که
د سولې او پرمختګ لپاره له  ٦مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېرېږي چې په ترڅ کې به د سولې ،ولسواکۍ او قانون ته د
درناوي اتل کېږي.
خو په ډاډسره ويلى شو چې په واک کې پاتې کېدل به يې ګواښونو سره مخ کړي او هم به يې له واکه السپسر کړي ،ځکه د حکومت
مخالفين له اوسني حکومت سره سوله نه کوي او ولس سوله غواړي ،نو پردغه بنسټ په راتلونکو ټاکنوکې ولس پر هغوى باور
نکوي چې سوله نه غواړي .د ملي يووالي حکومت په سوله کې خپلې ګټې نه ويني ،کېداي شي ولسمشر د خپل واک د غځېدو لپاره
د اساسي قانون  ١٤٧مادې بېړني حالت څخه ګټه پورته کړي ،ترڅو د غبرګولي  ١نېټې څخه وروسته د خپل حکومت د غځېدو
جواز پيدا کړي چې دا به ترټولو کرغېړنه کړنه وي ،دې او نورو ورته ستونزو له امله اوسنى حالت او حکومت له حقوقي اړخه څېړو:

د اوسني حالت او حکومت حقوقي ارزونه
د ولسواکۍ په نظامونو کې چې حاکميت په ولس پورې اړه لري د قدرت تر السه کول د يوه ټولنيز وکالتي تړون او ټاکنو
له مخې هغو کسانو ته سپارل کېږي چې وړتيا يې ولري .نو له همدې امله پدې تړون کې مهال وېش ډېر اهميت لري چې
کاري موده د ديکتاتورۍ ،ټولواکۍ ،پاچاهۍ او ولسواکۍ ترمنځ مهم توپيرګڼل کېږي چې ملت يې د رايو له الرې خپل
وکيل ياني ولسمشر ته ورکوي.
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د افغانستان اساسي قانون د  ٦١مادې  ٢بند کې د جمهوري رياست موده داسې ټاکل شوې ده ( د ولسمشر دنده د ټاکنو
له ترسره کېدو  ٥کاله وروسته د غبرګولي په  ١نېټه پاى ته رسېږي) لدې امله ځينې د پورتني حکم قيد (د ټاکنو له تر سره
کېدو وروسته) داسې اټکلوي چې ټاکنې (په هر دليل چې وي) تر سره نشي ،نو د ولسمشرۍ موده غځېږي .د همدغه بنسټ
پر اټکل په ١٣٨٨او  ١٣٩٤کلونو کې د ولسمشر موده هم وغځېده .دې ته ورته د ولسي جرګې په اړه هم ناسم حکم
موجود دى .د اساسي قانون د  ٨٣مادې  ٢بند کې د ملي جرګې يا ملي شورا د کار ختمېدل هم د ټاکنو د وروستي اعالن
څخه  ٥کاله وروسته د چنګاښ  ١نېټه ټاکلى ده ،له همدې اټکل څخه په ګټه ،د  ١٦تقنيني دورې ټاکنې ترسره نشوې ،دې
دورې ټول  ٨کاله دوام وکړ چې  ٥کاله يې خپل وو  ٣کاله نور غير قانوني وخت ورکړل شو .که چېرې يوازې همدغه احکام
د اساسي قانون  ٦١او  ٨٣مادو ١ ،بندونه معيار وګرځوو نو هماغه ګمانونه منځته راوړي ،خو دلته بنسټيزې پوښتنې را
برسره کېږي چې دغه ډول اټکل يې ځواب ويوونکى نه دى ،د بېلګې په ډول:
-

که ولسمشر په لوى الس ونه غواړي چې ټاکنې ترسره کړي تر څو واک کې پاتې شي او په ډول ډول پلمو هغه
وځنډوي نو د ولس ( موکل) او خپله د ولسمشر (وکيل) ترمنځ د ولسمشرۍ (وکالت) تړون سرنوشت چې په
هغه کې رايې د پنځو( )٥کالو لپاره کارول شوې وې هغه به څنګه شي؟ په ياد ولرئ چې د موکل (ولس) د
غوښتنې پرته هېڅ محاکمه د وکالت (ولسمشرۍ) موده نشي تمديدولى.

-

په دغه حالت کې به د يوه ټاکل شوي ولسمشر او يوه ديکتاتور ترمنځ چې له ولس څخه يې مشروعيت نه وي
تر السه کړى توپير څه وي؟

-

د بېلګې په ډول دا هم کېداى شي ولسمشر دې ټاکنې ترسره کول وغواړي ولې د مديريتي کمزورتيا او مالي
امکاناتو د نشتون له امله د ټاکنو ترسره کولو باندې ونه توانېږي چې د همدغه کمزورۍ له امله هېواد
کړکېچ کې پاتې کېږي نو ايا دا بايد ددې منتق وګرځي چې دداسې کمزوري رهبر (ولسمشر) ملت (وکيل) د
کار موده بايد د هغه قيد پربنسټ چې ټاکنې ترسره نه شوې وغځېږي؟

-

ايا د همدغه نابريالي کس ناوړتياوو چې تشه يې رامنځته کړې ،ددغې تشې ډکولو لپاره خپل کار ته دوام
ورکړي او که د ځايناستي حکومت له الرې بل وړ کس ته بايد د سمون لپاره الره هواره شي چې د ولسواکۍ
بنسټ او ملت پرمختګ وکړي؟

-

که ولسمشر پخپله د واک تشه رامنځته کړې وي او د ټاکنو ترسره کولو وس او توان ونلري او د ورته حالت د
لمنځه وړلو اراده ونلري ددغه شان نظام پايله به څنګه وي؟

پورتنۍ پوښتنې د قانون پربنسټ چې ټاکنې نه وي ترسره شوي موده غځېدلو حل ناوړه سرغړونې دي ،همدا اوس له ورته
حالت سره الس او ګرېوان يو او دغه ډول اټکل پخپله ستونزه ده ځکه په اساسي قانون کې ددغه شان مبهم حالت شتون
سره داسې جزيرې راپيدا شوي ترڅو له هغو څخه يو ناوړه سياسي عرف په پاى کې وزېږول شي ،خو اړينه داده چې د
عمومي اصولو او ټولو نورو مادو په پام کې نيولو سره بايد قانوني الرو څخه ټولمنلى حل راووځي.
د نظام ډول او څرنګوالى د اساسي قانون په لومړنيو مادو کې روښانه شوى چې جمهوريت يادېږي .په  ٤ماده کې ملي
حاکميت د ولس يا ملت ملکيت ګڼل شوى چې پخپله يا د استازو په مرسته سپارل کېږي چې پدې تړون کې د مودې عنصر
 ٥کلن دى او دوام يا غځېدل يې له بېړني حالت پرته د ولسمشر له وسه بهر ده او د تړون ښکاره ماتېدل ګڼل کېږي.
د اساسي قانون  ١٤٧ماده داسې حکم کوي که د ولسمشرۍ يا د ملي شورا تقنيني دوره په بېړني حالت کې پاى ته
ورسېږي نو نوې ټاکنې نه ترسره کېږي ،د ولسمشر او شورا د غړو کاري موده د  ٤نورو مياشتو لپاره غځول کېږي،که
بيړنى حالت له  ٤مياشتو ډېر وغځېږي نو د ولسمشر لخوا لويه جرګه راغوښتل کېږي .د بېړني حالت له پاى ته رسېدو ٢
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مياشتې وروسته ټاکنې ترسره کېږي .په دې حکم کې روښانه راغلي چې د ولسمشر او ملي جرګې (ملي شورا) کاري موده
(له ټاکل شوې مودې څخه غځول) ،يوازې په بېړني حالت کې جواز لري يعني د جګړې ويره ،ناڅاپي ګډوډي ،د طبعي
پېښو او نور له امله چې خپلواکي او ټولنيز ژوند وګواښي ،ددغو دواړو بنسټونو کاري موده يوازې د څو مياشتو لپاره
تمديدېدالى شي او هغه هم د ټاکلي مهال وېش پر بنسټ ( د اساسي قانون  ١٤٣ماده ).
د  ١٤٧مادې حکم روښانه دى چې که بيړنى حالت له  ٤مياشتو ډېر شي ولسمشر دې لويه جرګه را وغواړي ددغو ټولو
تدابيرو موخه داده چې د تړون د مودې عنصر بايد ومنل شي له بيړني حالت پرته ولسمشر په هېڅ بهانه نشي کوالى خپل
کار ته دوام ورکړي او نه هم د  ٥کال د چنګاښ له  ١نېټې څخه زياته خپله موده غځولى شي.
له پورتني حکم څخه په ښکاره معلومېږي چې په ١٣٨٨او ١٣٩٤کلونو کې د ولسمشر د کار دوام د اساسي قانون په بډ
يا خالف وو .همدا شان د  ١٦تقنيني دورې درې ( )٣کاله غځول د اساسي قانون ښکاره له پښو الندې کول دي .نو پر همدې
بنسټ حکومت او ټولو نورو اړخونو ته وايو چې تېرې ،تېروتنې دې د استناد په ډول نه راوړل کېږي بلکه له هغو څخه دې د
اساسي قانون د مالتړ او د هغه عملي کولو لپاره ګټه پورته شي چې سياسي ټيکاو راشي.
 -１يوه بله پوښتنه هم رامنځته کېږي چې که د ولسمشر د کار موده د پنځم ( )٥کال د غبرګولې په  ١نېټه پاى ته رسېږي،
د مرستياالنو موده هم ورسره يوځاى پاى ته رسېږي؟
همدارنګه که ولسمشر او لومړى مرستيال يو وخت کې مړه شول ،په ترتيب سره به دويم مرستيال ،د مشرانو جرګې ريس ،د
ولسي جرګې ريس ،د بهرنيو چارو وزير د اساسي قانون  ٦٧مادې د حکم پر بنسټ د ولسمشر دنده په غاړه اخلي او اوسنى
حالت د اساسي قانون  ٦٨مادي حالت نه دى ،نو ولسمشر او کابينه دا اهليت نلري او همدا شان د مشرانو جرګه ،ولسي
جرګه او د بهرنيو چارو وزير قانوني تشه کې شتون لري او کلونه کېږي چې ځايناستى حالت لري.
د مرستياالنو ګمارلو لپاره ممکن د اساسي قانون  ٦٨مادې  ١بند حکم تطبيق شي خو دا به غير اخالقي کړنه وي .غوره
داده چې د يوې ملي سياسي ټولګې له الرې د ځايناستي حکومت چې تلپاتې حل دى ،الرې ولټول شي چې بيا به هېڅ
حکومت له قانون څخه ناوړه ګټه پورته کولو وړ نه وي.

د اوسنى حالت او حکومت ،سياسي ارزونه او د قانون جوړونې نشتون
په کومه کچه چې يو نظام د خپل پايښت او دوام لپاره حقوقي او قانوني مشروعيت ته اړتيا لري همداشان قوانين هم پر خپل وخت
سمون او جوړونې ته اړتيا پيداکوي ،هغه قوانين چې د وخت اړتياوې پوره نشې کړاى ،ستونزې رامنځته کوي او د ستنونزو له
منځه وړلو لپاره سياسي مالتړ ته اړتيا پيداکوي ،په ځانګړې توګه هغو هېوادو کې چې په ناورين يا له ناورين څخه وروسته حالت
کې شتون لري سياسي جوړجاړيو ته چې ملي ټيکاو راولي اړتيا ليدل کېږي خو له بده مرغه زموږ په قوانينو کې دځايناستي
حکومت ،بډيالې ډلې يا حزب اختالف او د شراکتي حکومتونو جوړښتونو لپاره قانوني توکي شتون نلري.
ددغو قوانينو د نشتون له امله په  ١٣٩٤کال کې ونه توانېدلو چې د ټاکنو په ترڅ کې رامنځته شوى بحران مديريت کړای شو او
سياسي جوړ جاړی د نظام د نسبي پايښت المل شو چې پايله کې يې د ملي يووالي حکومت رامنځته شو ،له بده مرغه دغه حکومت
قانوني مالتړ نه درلود نو له همدې امله ونه توانېده چې د نظام پايښت ،د فساد مخنيوي او د ټاکنو ښه مديريت کومې ژمنې چې يې
کړې وې هغه ترسره کړي .دا ناقانونتوب المل شو چې دواړو لورو د ځواک څخه ډېره ناوړه ګټه پورته کړه او د ملي ګټو پر ځاى يې
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ځاني ګټې وپاللې ،دغو کړنو هېواد له کورنيو ستونزو او ناورين سره مخ کړی او په نړېواله کچه يې زموږ اړيکې له نړېوالو سره ډېر
ترينګلي حالت ته بيولي.
همدارنګه د ملي يووالي حکومت چې د هېوادوالو او وګړو امنيت ساتل يې له اساسي دندو څخه دى ،دوی د امنيت په ساتلو کې
پاتې راغلي چې په پايله کې  ٥٠٠٠٠سرتېري شهيدان او په سل هاوو زره ملکي وګړي ټپيان او شهيدان شوي دي او ددې بېشانه
سرښندنې په پايله کې ملي ګټو ته د رسېدو پرځاى مو په تېرو  ٥کلونو کې هغه سيمې هم دالسه ورکړې چې د نظام ترسيوري
الندې وې.
همدارنګه د فساد پرضد مبارزې هم سياسي رنګ اخيستى ،مالي پروسې هم د تدارکاتو په اداره کې په شکمن ډول انحصاري
شکل غوره کړې او ټول واکونه يې په يوه اداره کې راټول او محدود کسان يې پرې واکمن کړي دي ،په ځينو تړونونو کې د کره
اسنادو په شتون کې چې رسنيو ته هم په الس ورغلي دي د شرکتونو استازي او د ملی يووالي حکومت له سرکښانو او چارواکو
سره کورنۍ اړېکې لري او د هغوي سره تړونونه د "يوازنۍ سرچينې" پربنسټ ورکړل شوي چې د پوښتنو وړ دي او دا الر د روڼتيا
بنسټ نه شي کېداى .
حکومت د ولسواکي په پياوړتيا کې هم ناکام پاته شو ،د  ١٣٩٧کال د ولسي جرګې ټاکنې تر ټولو ښه بېلګه ده چې د قانون سمونې
په پلمه د نړۍ په تاريخ کې تر ټولو له درغليو ډکې او جنجالي ټاکنې وې ،چې له قانوني مودې  ٣کاله وروسته تر سره شوې او
دادى پايلې يې نږدې  ٩مياشتې کېږي الهم د کمېسيون ترکار الندې دي همدارنګه د ولسمشرۍ ټاکنې هم ځنډول کېږی ان تر دې
چې د حکومت کاري موده د غبرګولي په  ١نېټه  ١٣٩٨پاى ته رسېږي ،حکومت د سترې محکمې له الرې د خپلې مودې د غځولو
ناقانوني هڅه کوي هغه هم په داسې وخت کې چې ولسمشر غني پخوا د خپلې نوماندۍ پروخت د پخواني حکومت ورته پرېکړه نه
منله او هغه يې غيراخالقي ،غيرقانوني او د شرم وړ بلله ،خو اوس د خپل واک غځېدو لپاره په ډېره سپينسترګۍ همغه هڅه کوي،
چې د حکومت سياسي اراده يې تر پوښتنوالندې راوستلې ده.
همدارنګه اوسنى ولسمشر د ولسمشرۍ ټاکنو د سيالۍ لپاره د خپلو سياالنو په مقابل کې د کمپاين په موخه له دولتي امکاناتو او
سياسي واکونو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او دخپلې ډلې غړو ته په غيرقانوني ډول په ملي مسايلوکې د ګډون حق ورکوي او هغه
کسان چې په دولت کې دندې لري او د خپلو بنسټيزو حقوقو پر بنسټ له بل نوماند څخه مالتړ کوي د حکومت له لوري له دندې
ګوښه کېږي.
له بدمرغه نه يوازې ارګ دسولې په راوستلو او په هېواد کې د ثبات په ټينګولو کې د ولس د غوښتنو خالف پاتې راغلى ،د سولې
بهير چې دامريکا متحده اياالتو له لوري پيل شوې او په ښه توګه روان دى حکومت يې د مخې ډب کولو هڅې کوي.
د ولسواکۍ پربنسټ حکومتونو کې چې کله قوانين د حاالتو ځواب نشي ويالى او حکومتونه د ستونزو سره مخامخ کېږي نو د يو
سياسي او ملي جوړجاړي مالتړ ته اړتيا لېدل کېږي چې د منلو وړ پرېکړې رامنځته کړي بيا د مقنينه قوې له لوري ورڅخه قوانين
جوړېږي .همدارنګه جګړه کې ښکېلو يا جګړه ځپلو هېوادونو کې کله ناکله د واک سوليز لېږد د قوانينو د نشتون له امله نه کېږي
او د بحران څخه د وتلو په موخه مخور او سياسيون د ملي ګټو او پخالينې لپاره راټولېږي ،د کړکېچ څخه د وتلو لپاره تګالرې او
قواعد جوړوي چې سياسي ټيکاو رامنځته کړي.
اوس د داسې يوه ټولمنلې تګالره جوړول د ټولو تاريخي مسوليت دى او هم بايد لومړيتوب وي چې ټولو سياسي خوځښتونو،
حکومتونو او ولس ته د منلو وړ وي .ترڅو د غبرګولي له  ١نېټې  ١٣٩٨کال څخه وروسته حکومت قانوني بڼه ولري او مشروع،
خپلواکو ،رڼو او عادالنه ټاکنو ته الره هواره کړي .د سولې خبرو اترو کې هم ډېر خواره واره اندونه د يووالي لورته بوځي ،ترڅو د
جګړې پاى ،اوربند او د مخالفينوسره تلپاتې سوله راوستل شونې کړي ،ځکه اوسني حکومت سره مخالفين سوله نه کوي .پورتنۍ
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هغه اړينې چارې دي چې راتلونکى بېپرې ځايناستى حکومت به د هغو په ترسره کول مکلف وي چې په الندې تګالرو کې وړانديز
شوي دي.

د غبرګولي  ١نېټه  ١٣٩٨کال له بحران څخه د وتلو تګالري او چاري
د  ١٣٩٨کال غبرګولي  ١نېټې له کړکېچ څخه د وتلولپاره الندې الرې چارې مرستندويه کېداى شي چې پرلپسې موږ لټولي او
څېړلي ،چې د غبرګولي له  ١نېټې څخه ورسته يو بېپرې ځايناستى حکومت رامنځته شي چې په ترڅ کې مو درې ( )٣الندې تګالرې
پيدا ،طرحه او پېژندنې ته برابرې کړي دي چې ،ځايناستى يا سرپرست حکومت د اوسنيو ولسمشرۍ نوماندانو +مخالفينو څخه د
خپلمنځي ټاکنو له الرې ،اوسنى ولسمشر د ځايناستي په توګه او د مشرانو جرګې مشر د ځايناستي ولسمشر په توګه.

لومړۍ او ټولمنلې تګالره :ځايناستى يا سرپرست حکومت د اوسنيو ولسمشرۍ نوماندانو+مخالفينو څخه د خپلمنځي ټاکنو له الرې
افغانستان کې لنډمهالى يا عبوري يا موقت حکومت راتګ نن سبا زموږ د سياستوالو ،رسنيو ،چارپوهانو او حتا
بهرنيانو لپاره توده خبره او سياسي شننو کې په ناسم ډول برخه دى .په افغانستان کې دوى د ځايناستي حکومت او
لنډمهالي حکومت ترمنځ په توپير کې سره ورک دي .اوس دا ډېره اړينه ده چې لنډمهالي يا عبوري حکومت سره د
ځايناستي يا سرپرست حکومت په اړه پوهاوى او قوانين رامنځته شي ،ددې لپاره اړينه ده چې لومړى د لنډمهالي او بيا
ځايناستي حکومت پېژند يا تعريف وکړو.

لومړى :لنډمهالى،عبوري Provisional ،يا  Interimحکومت
لنډمهالي حکومتونه هغه وخت رامنځته کېږي چې د پوره نظام نه شتون وي لکه د نويو جغرافيو د رامنځته کېدو په وخت
کې يا په نظام کې بشپړ بدلون ته اړتيا وي لکه د يوې ځانګړې ايډيالوژي پر بنسټ نظام او دولت له بدلون وروسته
لنډمهالي حکومت ته اړتيا وي لکه د شوروي د يرغل له ماتې څخه وروسته لنډمهالى حکومت او بيا د تالبانو اسالمي
امارت بدلون پر اوسني حکومت او ورته نورو حالتو کې لنډمهالي حکومت ته اړتيا وي.

دويم :ځايناستى يا Caretaker Government
ځايناستى حکومت د نړۍ د ډېرو دولتي قوانينو برخه ده ،چې له بدمرغه زموږ قوانين ورڅخه بې برخې او نيمګړي پاتې
شوي دي .ځايناستي حکومت ته هغه وخت اړتيا وي چې روان حکومتونه نابريالي وي او ولس په سوليز ډول د حکومت
بدلولو غوښتنه وکړي .همدارنګه د ولسواکۍ پر بنسټ جوړو دولتو کې که له درېګونو ځواکونو لکه اجرائيه ،مقنينه او
قضائيه څخه يو يا ډېر ناتوانه شي يا يې پر ټاکلي وخت ترسره نه شي ،يا يو ځواک په بشپړ ډول بل تورن کړي چې ملت ته د
حکومتي اسانتياوو ورکولو توان نلري او د بدلولو قانوني غوښتنه يې وکړي نو ځايناستى حکومت رامنځته کېږي .د
بېلګې په ډول که زموږ ولسي جرګه راپاڅي او د غوڅو رايو پر بنسټ د ملي يوالي حکومت د نه همکاريو په لړ کې شنډ
کړي يا د ملي يوالي حکومت ولسي جرګه ړنګه کړي يا حکومت د ولسي جرګې ټاکنې پرخپل وخت ترسره نه شي کړاى نو
په دغو حاالتو کې ځايناستي حکومت ته اړتيا ليدل کېږي.
اوسنى حالت راښيي چې د کابل د حکومت بډيال ،مخالفين يا تالبان هم د ټول نظام بدلون نه غواړي او سوله کولو لپاره به
يې د ځايناستي حکومت غوښتنه پرځاى ،پر وخت او منتقي (منطقي) وي ،چې د دوى تحريک او هلېځلې هم له سياسي
زيان سره مخ نشي ،هم د هېواد سياست کې خپله روا سياسي ونډه ترالسه کړي او هم سوله راشي،دوى بايد د بې پرې
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ځايناستي حکومت رامنځته کېدو غوښتنه وکړي .اوسني حالت سره ځکه مخامخ يو چې له بدمرغه د هېواد قوانين د
ځايناستي حکومت په برخه کې نيمګړي جوړ شوي او هغه وخت کې چا چې قانونين جوړول ،نه يې غوښتل چې ولس دا
پياوړتيا ولري چې ناوړه حکومت يا د هغه يو ناوړه ځواک سوليز ډول بدل کړي ځکه يې پر ځايناستي حکومت سترګې
پټې کړي دي .دغه حالت څخه د وخت او تېرو حکومتونو په خپله ګټه او د ولس په زيان څو ځلې ګټه پورته کړه او حاالت
يې تردې راورسول چې ځينو په ناسم ډول د لنډمهالي حکومت غوښتنه تر ننه توده وساتله چې په بشپړ ډول ولس ته د منلو
نه دى.
همداوس چې موږ دا لېکنه کوو حکومت د سولې په اړه دريځ او پروګرام نلري ځکه د سولې مشورتي لويې جرګې او
غونډې ته د خپلې خوښې په زرګونو کسان چې کمپايني موخې يې ترشا دي راوغوښتل او قطر ته يې د سولې خبرو
ورانولو لپاره د داسې سلګونو کسانو ليست چې خپلو ګټو او ډلو ټپلو پورې يې تړاو درلود واستاوه ترڅو د سولې خبرې
وننګوي  .سوله د غني ،خليلزاد او د تالبانو (طالبانو) د يو کس يا دغو لوريو څخه د يوې جرګې دنده ده .خو حکومت له
وارې يا موقعې څخه په ګټه پورته کولو د سولې مشورتي جرګې په نوم شاوخوا  ٤سوه ميليونه کمپايني لګښت او د
سولې نورو جوړښتونو په نوم د خوار ملت په ملياردونو لګښت ترشاه ناقانونه کمپاين وکړ ،هغه هم په داسي وخت کې
چې نېږدې  ٪٦٠هېوادوال د لوږې تر کرښې الندې ژوند کوي او پاته نور هره ورځ جګړې او طبعي ناورينونه ځپي.
له دغه حالت څخه د وتلو او بېړنۍ سولې لپاره اړينه ده چې سياستوال او ملت د ځايناستي حکومت غوښتونکي شي او په
قوانينو کې داسې بدلون راولي که هر وخت کوم حکومت نابريالى وو چې ولس يې په قانوني او سوليز ډول له واکه د ګوښه
کولو توان ولري .دا چاره به د تل لپاره د ناوړه حکومتونو رامنځته کېدلو مخنيوى وکړي .د مسوليت او عدالت ډله د يو
پياوړي او سوليز هېواد لپاره الندې وړانديز کوي.

د ځايناستي حکومت د ګمارنې تګالره
لوى څښتن دې په هېواد کې بيا داسې حالت نه راولي ،خو د افغانستان له اوسني حالت څخه د وتلو لپاره ډېره اړينه ده چې
ځايناستى حکومت تجربه شي ،حکومت بايد د يو تقنيني فرمان لمخې ځايناستي حکومت ته الره هواره کړي .بډيالو يا
تالبانو ته هم غږ وکړي چې خپله ونډه واخلي ترڅو ټول لوري په سوليز ډول برخمن شي خو له دغه ځانخوښي او
ځانغوښتونکي حکومت څخه دا تمه نشي کېداى چې د ملت په ګټه دې له واکه تېر شي .نو اړينه ده چې ملت او ملتپال پر
تالبانو غږ وکړي چې ځايناستي حکومت ته خپل د خوښې يو يا څو کسان نوماند کړي چې په راتلونکو ټاکنو کې له خپلو
شرتونو (شرطونو) سره برخه واخلي او د رڼو ټاکنو له الرې د واک سوليز لېږد وشي .ددغې تجربې په رڼا کې راتلونکو
حکومتونو کې وروسته قوانينو کې بدلون راشي او ځايناستى حکومت قانوني بڼه غوره کړي.
ځينې هېوادونه چې د ولسواکي او د دريګونو ځواکونو سيستم تجربه کوي د ځايناستي حکومت لپاره يې قوانين ټاکلي
چې اوسني حالت کې موږ کوالى شو د هغو تجربو په رڼا کې يو داسې ځايناستى حکومت رامنځته کړو چې د حکومت
بډيالو ته هم د منلو وړ وي او هم وکوالي شي په تخنيکي ډول رڼې ټاکنې ترسره کړي.
ددې لپاره که له ډېرو  ،لګښتونو او اوږدو کړاونو تېرېږو نو تر ټولو غوره الره د اوسنيو  ١٨ولسمشرۍ نوماندانو په
شتون کې لرو چې د بډيالو په خوښه هم يو يا څوکسان ور ډېر شي او دغه  ١٩يا ډېر نوماندان خپلمنځي ټاکنې ترسره کړي
او له دغه منځ څخه د رڼو ټاکنو په ترڅ کې يو کس د ځايناستي ولسمشر په توګه وټاکل شي .واک ورکړل شي چې اړينه
١٠يا  ١٥کسيزه کابينه د اوسني حکومت په جوړښت کې جوړه کړي چې د هېواد اړينې چارې پرمخ بوځي او پرته له ټاکنو
نورې پرمختيايي چارې وځنډول شي .هرڅوک چې د ټاکنو په ترڅ کې ځايناستي حکومت ته بريالى شو د ١٣٩٨
ولسمشرۍ نوماندۍ څخه به تېرېږي.
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 ١٨پاته نوماندانو څخه به ملي جرګې جوړه شي چې د مشورې تر بريده به د ځايناستي حکومت ترشا ودرېږي .ځايناستى
حکومت به له  ٦-٣مياشتو په موده کې رڼې ټاکنې ترسره او په سوليز ډول د ولسواکۍ په رڼا کې حاکم ګوند يا حزب حاکم
ته واک وسپاري او په خوا کې بايد يو بډيال ګوند يا حزب اختالف له دويم راتلونکي نوماند څخه پر حکومت د څارنې
لپاره جوړ کړي .د ملي يووالي حکومت په ډول د هر ډول ګډ حکومت رامنځته کېدو څخه تر هغو مخنيوى وشي ترڅو چې
شريک يا مختلت حکومت لپاره قوانين ټاکل کېږي.

د دې لپاره چې د ځايناستي ولسمشر د ټاکنې بهير مالتړ پراخ شي نو کېداي شي د ولسمشرۍ نوماندانو سره  ،رسمي
سياسي ګوندونو،جهادي مشرانو ،د سترې محکمې رئيس ،د ولسي جرګې رئيس ،د مشرانو جرګې رئيس ،د علماو شورا
رئيس ،د حقوق پوهانو د ټولنې رئيس ،نورو صنفي او مسلکي ټولنو مشرانو ته د رايې ورکولو حق ورکړل شي ،خو د
وخت او سرچينو نشتون به دا بهير له ستونزو سره مخ کړي.

همدارنګه راتلونکي کې د ځايناستي حکومت لپاره موږ يو بله قانوني الره هم درلودالى شو ،د ولسمشرۍ د مودې پاى د
غبرګولي١،نېټه او د ملي جرګې يا ملي شورا د پاى موده د چنګاښ١،نېټه ټاکل شوې ،ترمنځ يې  ٣٠ورځې دي ،که د ملي
جرګې پاى نېټه د وږي  ١وټاکل شي نو دا به موږ ته ٣مياشتې وخت راکړي که د وخت حکومت ونه توانيد چې د
ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کړي نو د اساسي قانون  ٦٧مادې پر بنسټ به د جرګو له مشرانو يو ځايناستى وټاکل شي ،چې
يوازېنۍ دنده به يې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کول او واک ټاکلي ولسمشر ته سپارل وي.

د دې تګالرې ګټې
 -１که ولسمشر غني له  ٦مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر شي ،په ترڅ کې به د سولې ،ولسواکۍ او
قوانينو ته د درناوي اتل شي.
 -２ځاىناستى حکومت به قانون شي چې د تل لپاره به د ټاکنو پر وخت او ناوړه حکومتونو د سوليز بدلون لپاره
الره هواره کړي.
 -３د ملت شتمنۍ به په ناوړه ډول د کمپاينونو او ناوړه حکومتونو لپاره نه کارېږي.
 -４د ځاىناستي حکومت د راتګ له وېرې به حکومتونه ناوړه چارې نه ترسره کوي او قانون ته به درناوى کوي.
 -５د سترې محکمې او نورو اړوند ادارو درنښت به پرځاى وي او د وخت حکومتونه به ناوړه ګټه ورڅخه نه
پورته کوي.
 -６دحکومت هېڅ قوه به د ملي ګټو پر خالف هڅې نه کوي.

ددې تګالرې زيانونه
 -１اوسنى حکومت به يې په اسانه نه مني ،چې له روڼاندو ،سياستوالو او ولس څخه به هلېځلې غواړي.
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دويمه تګالره  :اوسنى ولسمشر د ځايناستي ولسمشر په توګه
ځينې نورې ټاکنيزې ډلې وړانديز کوي چې اوسنى ولسمشر د ځايناستي په توګه دنده واخلي اوله  ١٣٩٨ولسمشرۍ له
نوماندۍ څخه تېر او اوسنى ولسمشر به پرخپل ځاى وي او ورسپارل شوې حکومتي دندې به په ښه توګه سرته رسوي.
دوى به د حکومتي او سياسي مشرانو ،نړېوالې ټولنې استازو،ملګري ملتونواو افغانستان سره د مرسته کوونکو
هېوادونو استازو او هغوى چې په افغانستان کې سياسي شتون لري په وړاندې به اوسنى ولسمشر د ځايناستي ولسمشر
په توګه چارو سنبالولو ،د رڼو ټاکنو ترسره کولو او سوله راوستلو دندې په غاړه لري ،دوه ( )٢جرګې به د ولسمشر سره د
مرستې لپاره جوړېږي چې يوه يې سياسي او ټاکنيز څار او بله د حکومتولۍ او پخالينې څار لپاره وي .دا هم د سياسي
ټيکاو لور ته تګ او له ناورين څخه د مخنيوي يوه بله الر کېداى شي.
يوځل بيا ټينګار کوو چې د اساسي قانون پربنسټ د  ١٣٩٨کال د غبرګولي په  ١نېټه د حکومت وخت پاى ته رسېږي او له
دې وروسته اوسنى حکومت هېڅ سياسي ،حقوقي او قانوني جوړجاړي جواز نلري .په همدې بنسټ اړينه ده چې له يادې
وارې يا موقعې څخه په ګټې اخيستني د حکومت مشران د ولس غوښتنوته درناوى وکړي ،تر نوماندۍ تېرشي
اوځايناستى حکومت اداره کړي ترڅو د حکومت د ړنګولو مخنيوى وشي.

د دې تګالرې ګټې
 -1که ولسمشر غني له  ٦مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر شي ،په ترڅ کې به د سولې ،ولسواکۍ او قانون څخه
د درناوي اتل شي.
 -2قانون به خپله ولسمشر عملي کړى وي.

د دې تګالرې زيانونه
 -１کېداى شي ولسمشر غني سره مخالفين سوله ونه کړي ،لکه اوس چې ورسره خبرې نکوي.
 -２د ولسمشر غيرقانوني واک به سياسيون ونه مني نو کېداى شي هېواد بحران ته الړ شي.
 -３د قانون ماتېدو اصلي عامل به خپله ولسمشر وي.

درېمه تګالره :د مشرانو جرګې مشر د ځايناستي ولسمشر په توګه
ځيني نورې ډلې وايي چې له حقوقي پلوه د حکومت وخت د اساسي قانون  ٦١مادې پر بنسټ پنځه ( )٥کلنه دوره د
غبرګولي په  ١نېټه پاى ته رسېږي او وړانديز کوي چې د مشرانو جرګې مشر به د اساسي قانون  ٦٨مادې څخه په اټکل او
د جرګو د قانونيت په ترڅ کې د ځايناستي ولسمشر دنده ترالسه کړي او رڼې ټاکنې به ترسره کړي .د مشرتابه جرګه چې د
ولسمشرۍ نوماندانو د وروستي لست څخه به جوړېږي ،له ځايناستي حکومت څخه څار او نورو اړوندچارو کې مرسته او
همکاري کوي.
د ولسي جرګې مشر به د اساسي قانون د  ٦٧مادې پربنسټ د ځايناستي ولسمشر دنده پرغاړه اخلي او د ملي جوړجاړي
پربنسټ به د مشرتابه جرګې الندې حکومت ،ټاکنې او سوله پرمخ بيايي .مشرتابه جرګه به د ځايناستي حکومت او
ځايناستي ولسمشر دندې او کړنې څاري او په مياشت کې به دوه ځله ملت ته راپور ورکوي.
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د ملي يوالي حکومت چارواکي به د غبرګولې په  ١نېټه د ځايناستي حکومت رئيس ته په سوليز ډول حکومت سپاري او د
نوي ځايناستي حکومت مشر به د اساسي قانون  ٦٦مادې  ١بند پربنسټ او د اساسي قانون  ٦٧مادې په کارولو پيلېږي.
د نوي حکومت رئيس به د اساسي قانون  ٦٧مادې  ٣بند پر بنسټ ټاکنې په خپل وخت ترسره کوي .په ټاکنيز وخت کې ځنډ
او بې غوري به هېڅ ډول د منلو وړ نه وي او د ځايناستي ولسمشر د لېرې کولو او نوى ځايناستي ولسمشر ټاکل به د
مشرتابه جرګې د غړو لخوا ترسره کېږي.

د دې تګالرې ګټې
 -１که ولسمشر غني له  ٦مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر شي ،په ترڅ کې به د سولې ،ولسواکۍ او قانون ته د
درناوي اتل شي.
 -２قانون به عملي شي او تلپاتې سولې لپاره به الره هواره شي.

د دې تګالرې زيانونه
 -١کې داى شي د ځاىناستي ولسمشر په توګه د مشرانو جرګې له مشرسره مخالفين سوله ونه کړي ،لکه اوس چې ورسره
خبرې نکوي.
 -３همدارنګه ملي جرګه يا شورا هم انتصابي ده نو ځکه دا تګالره به هم قانوني ستونزې ولري.

څلورمه تګالره :ولسمشرۍ نوماندانو سربېره د ګوندونو ،مدني ټولنو او نامتو کسانو څخه ځايناستى حکومت
ځينې نورې ډلې وايي چې له حقوقي پلوه د حکومت وخت د اساسي قانون  ٦١مادې پر بنسټ پنځه کلنه دوره د غبرګولي
په  ١نېټه پاى ته رسېږي .دوى وړانديز کوي چې د ولسمشرۍ نوماندان چې له خپلې راتلونکې نوماندۍ تېر شي ورسره
سياسي او مدني جوړښتونه وړ کسان د ځايناستي ولسمشر لپاره ونوموي او رايه ورکوونکي د ولسمشرۍ نوماندان او د
اړوندو جوړښتونو مشران يا له دوى څخه يوه ډله وي .دغه ډله غواړي چې په هر ډول وي د ملي يووالي حکومت پاى
ومومي که پايله کې يې هر وړ يا ناوړ کس واک ته رسېږي د دوى لپاره اړينه نه ده .ددې لپاره دوى غواړي چې د ځايناستي
حکومت راوستلو لپاره له هرې وسيلې کار واخلي چې ډېرى د ځان ملګري کړي .نو ځکه وايي چې ګوندونه ،مدني ټولنې،
نامتو کسان ،د ولسمشرۍ له  ١٨نوماندانو سره يوځاى ځانونه ځايناستي ولسمشر لپاره نومولى شي .که داسې وشي د
ځايناستي ولسمشرۍ هيلمنو نوماندانو شمېر به سلګونو ته ورسېږي چې يوې انارشي او ګډوډۍ ته به الره پرانيزي .سره
لدې چې دغه تګالره په بشپړ ډول د نوماندانو ترمنځ د بې باورۍ ،پرځان د نه باور او نه همکارۍ ترجماني کوي خو دوى د
ولسمشرۍ نوماندانو د شورا په نوم ګواښ کوي چې که د ملي يووالي حکومت د غبرګولي له  ١نېټې څخه وروسته خپل
غيرقانوني کار ته دوام ورکړي پر وړاندې به يې غبرګون وښيي.

د دې تګالرې ګټې
 -１که عملي شي دې تګالره کې به ډېرى برخه ولري.

د دې تګالرې زيانونه
 -１راټولول  ،په يوه تګالره سره جوړېدل به ډېر وخت او سرچينو ته اړتيا ولري چې دا بهير به له ستونزو سره مخ کړي.
 -２کېداى شي بهير له ګډوډيو سره مخ شي.
 -３يو ناوړه کس کېداى شي واک ته ورسېږي.
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افغانستان کې ولې ځايناستى حکومت؟
افغانستان يو ځايناستي حکومت ته ځکه اړتيا لري چې په ټاکنو کې د حکومت بې پرېتوب او ناپيلتوب وساتل شي .په ټاکنو کې له
ملي واک ،ځواک ،شتمنيو او سرچينو څخه ناوړه ګټه پورته نه شي ،ځکه اوسنى ولسمشر خپله هم نوماند دى او همدا اوس يې په
ناوړه توګه له وخته وړاندې ټاکنيزې سيالۍ پيل کړي .له مودې وړاندې له دولتي امکاناتو او ادارو څخه په څرګند ډول غيرقانوني
کمپاين لپاره ګټه پورته کوي ،د خپلې ټاکنيزې ډلې نويو غړو ته د ملت په بوديجه په سترو حکومتي پرېکړو کې د ټولو قوانينو او
تګالرو په خالف د ګډون حق ورکوي .همدارنګه هغه کسان چې د خپلو بنسټيزو حقوقو پر بنسټ له بل نوماند څخه مالتړ کوي د
ولسمشر له خوا له دولتي دندې ګوښه کېږي له دې سره الندې هغه نور الملونه دي چې د هېواد چارې بايد ځايناستي حکومت ته
وسپارل شي.
 -١اوسني حکومت سره مخالفين سوله نه کوي ،چې سوله ونشي نو په هېواد کې امنيت او پرمختګ نشي راتالى.
-٢د غبرګولي په  ١نېټه ١٣٩٨هېواد له حقوقي ،قانوني اوسياسي ستونزو سره مخکېږي چې سياسي ټيکاو به ال بدتر
کړي ،چېرته چې سياسي ټيکاو نه وي سوله او امنيت نشي راتالى او د دوى په نشتون کې پرمختګ نشي کېداى.
 -٣د ملي يووالي حکومت ،پرلپسې ناوړه پايلو د ولسواکۍ بهير ننګولې او ولس يې د ټکر له ګواښ سره مخ کړى دى.
 -٤د حکومت غيرقانوني حالت د ټولواکۍ بڼه خپله کړې دا به حکومت اړ کړي چې خپل پايښت په بېړني حالت او اړودوړ
راوستلو کې وګوري ،ولسواکي به وځپي له دغه ناقانونه حالت څخه به د هېواد دوښمنان ګټه پورته کړي او ال نور کړکېچن
حالت به راشي.
 -٥حکومت نه يواځې دا چې د سولې په راوستلو کې ريښتينى ندى بلکې غواړي چې په خپلو شومو پالنونو سره د
افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه چې سوله او امنيت دى د ناکامۍ له ګواښ سه مخ کړي او دا ملي پروسه په داسې
غوښتنو سره چې ګواکې تلپاتې سوله غواړو او باعزته سوله غواړو له منځه يوسي.
-٦د تېرو  ٤٠کلونو جګړو څخه وروسته سوله او امنيت د ولسواکۍ او ملي ارزښتونو په رڼا کې د هېوادوالو بنسټيزه
غوښتنه ده چې يوازې د رڼو ټاکنو په پايله کې قانونيت او مشروعيت راتالى شي .رڼې ټاکنې د نظام د پايښت او تلپاتې
ولسواکۍ لپاره زموږ د وياړلي ملت نه هېريدونکى اصل دى.
-٧د هېواد اوسنى ناوړه سياسي ،امنيتي ،اقتصادي او فرهنګي حالت د ملي يووالي حکومت د ناوړه کړنالرو پايله ده.
- ٨په دفاعي او امنيتي برخو کې د مشرتابه کمزورتيا د دغو ځواکونو د بېشانه مړيني زيان او د حکومت تر واک الندې
سيمي له السه ورکړي چې له امله يې په هېواد کې دننه کړکېچونه ډېر کړي او د بهرنيو کواښونو په مخنوي يا ماتولو کې
بشپړ ناکام وو.
 -٩تر  ٪ ٧٠ډېرې مادې د اساسي قانون د ملي يووالي حکومت کې تر پښو الندې شوي چې د افغانستان د حقوق پوهانو
ټولنې څېړنو لمخې له  ١٦٢مادو څخه  ٩٤مادې تر پښو الندې شوي دي چې ډېرى يې د ولسمشر له لوري سرغړونه شوې
ده.
11

 -١٠د فساد په مخني وي کې هم حکومت ناکام وو او په پايله کې يې افغانستان د نړۍ يو تر ټولو فسادګرو هېوادونو په لړ
کې راوست چې پرمختګ او سوداګريزې ستونزې يې ننګولي.
 -١١اوسنى حکومت له پيله د دوو( )٢کسانو د يوناوړه سياسي جوړجاړي په ترڅ د بهرنيو تر څارنې الندې منځته راغلى
چې قانوني بڼه يې نه درلوده ،هغه موده يې هم د غبرګولي په  ١نېټه  ١٣٩٨کال پاي ته رسېږي ،همدارنګه له لومړۍ
ورځې څخه دغه حکومت هم يو ډول ځايناستى حکومت وه چې قانوني بڼه يې نه درلوده او نه يې د خپلولو هڅه وکړه .تېرو
ولسي جرګې ټاکنو ته په کتو او ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې ځنډونه د حکومت توان او اداره دواړه تر پوښتني الندې
راوستي او دا څرګندوي چې دا حکومت هېڅکله نشي کوالى رڼې ټاکنې ترسره کړي ،د ولسي جرګې ټاکنې يې په  ٥کلونو
کې ونشوې کړاى او دادى د ولسمشرۍ ټاکنې هم نشي ترسره کوالى او ورځ تر بلې يې ځنډوي.
 -١٢له شک پرته د اوسني نامناسب حالت منځته راتګ المل د ملي يووالي حکومت ولس ته غولوونکې ژمنې او
شعارونه وه او ځينې د پوښتنې وړ حرکتونه ددې المل شول چې د هېواد سياسي نظام له ګواښ سره مخ کړي.
-١٣په اساسي قانون کې د جمهوري رياست د دورې پاى د غبرګولي  ١نېټه ده ،يواځې بيړني حالت کې اساسي قانون
توکي لري چې اوسنيو حاالتو ته ځواب ويونکي ندي ،له اوسني حالت څخه د وتلو لپاره يوازې د سياسي جوړجاړي له
الرې ځايناستى حکومت کېداى شي او بس.
پورتنيو الملونو ته په کتلو سره اوسنى حکومت هېڅ کومه حقوقي او سياسي بقا نلري او له بل لوري سياسي او ملي ټولګې هم په
يوه خوله د نوي رهبرۍ غوښتونکي دي ،نو پدې اړوند زموږ وړانديزونه په الندې ډول دي:
•

له همدا اوسه د غبرګولي  ١نېټې ته تيارى ونيول شي ،ولسمشر او مرستياالن د ددې لپاره چې نور هېڅ قانوني او
مشورتي حق نلري او نه چاته د منلو وړ دي نو د خپلې کاري مودې پاى د غبرګولي  ١نېټه اعالن کړي.که چېرې ولسمشر او
مرستياالن يې د اساسي قانون خالف خپل کار ته دوام ورکړي ،په هغه صورت کې د ملي يووالي حکومت په څېر بايد په
لويه کچه يوه ټولګه رامنځته او يوه ځايناستې اداره جوړه شي او بيا نوموړې اداره د حکومت چارې او رڼو ټاکنو د ترسره
کول او له طالبانو سره د سولې خبرو پرمخ بيول ترسره کړي.

•

داسې معلومېږي چې حکومت هر څه مشوش کړي غواړي چې له سوليزې الرې واک او سياست لېږد ته هم زړه نه ښه کوي
او ولسواکي ته درناوى نه لري ،ځکه د تېرو ناکامو حکومتونو په پشان غواړي چې د سترې محکمې له الرې خپل واک په
ناقانونه ډول وغځوي .ولسمشر د ملت د رايو پربنسټ وکيل دى چې وکالت د موکل له اجازې پرته بل څوک نشي
تمديدوالى.

•

له بل لوري په هره بهانه چې وي د حکومت د غيرقانوني دوام څخه ملت ستړى دى او نور يې دا حکومت د زغملو وړ ندى،
پايښت به يې د هېواد ځوانې ولسواکۍ ته زيان واړوي ،له همدې امله له ناورين څخه د وتلو يوازېنۍ الر ځايناستى
حکومت دى.

د ولسمشرۍ نوماندان کوالى شي چې د پورتنيو جوړښتونو په خپلولو سره ملت له ناورين څخه وژغوري .دا جوړښت به مخالفتونه
ورک کړي او سوله به راشي ،دا اوس ملي اداره يو ملي مالتړ ته بېړنۍ اړتيا لري نو اړينه ده چې دغه حالت ته منتقي ،قانوني او د
ملت د ارادې له اړخه و څېړل شي او ټولمنلى او د ټولو په ګډون حل يې راوځي.
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دغه حالت کې پاته کېدو ننګونې
اوسني حکومت سره مخالفين سوله نه کوي ،چې سوله ونشي نو په هېواد کې امنيت او پرمختګ نشي راتالى ،جګړه به دوام
مومي ،افغانان به نور زيانمن کېږي.

پايله
د پورتنيو څېړنو ،وړاندېزونو او حاالتو په رڼا کې ترټولو اسانه ،نېږدې قانوني او ګړندۍ الره ،د يو لوستي ،پوه او متفکر په توګه
له ولسمشر غني څخه دا هيله ده چې تېر ناوړه تاريخ تکرار نه کړي او د يو تقنيني فرمان له مخې يا خپله ځايناستى شي يا له شته
نوماندانو سره د خپلمنځي او بې جنجاله ټاکنو له الرې ځايناستى وټاکي او پاتې نورو نوماندانو سره په ګډه د رڼو ټاکنو او ښې
ځايناستي حکومتولۍ لپاره د الرښودانو جرګه يا شورا جوړه کړي .که ولسمشر غني له  ٦مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر
شي ،په ترڅ کې به د سولې ،ولسواکۍ او قانون ته د درناوي اتل شي.
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