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 حکومت ځايناستى

 حکومتونو نابرياليو د کې ولسواکيو رياستي په

 پروخت د حکومت بديل ټاکنو او د

 وړاندېزونه لپاره افغانستان د

 نور رحمان لېوال

 زلنډي

 ،يال بدتر کړ به  ټيکاو سياسيسره مخکېږي چې  ستونزو سياسي او قانوني حقوقي، له هېواد ،١په  غبرګولي کال د ١٣٩٨د 
 يووالي ملي د .کېداى نشي پرمختګ کې شتون نه په ىدو د او ىراتال نشي امنيت او سوله هلته وي نه ټيکاو سياسي چېته رېچ

 ملت، په  موږ اوس. دى کړى مخ سره ګواښ له ټکرد  ولس او ګواښونو سترو له بهير ولسواکۍ د پايلو وناوړ پرلپسې حکومت
 ،وووځ څخه ېغبرګونپالن دود پېړيو ړۍ کې لهپه درېمه ن او وکړ غوره مخنيوىپالنه چې راځئ کوو غږ سياستوالو او حکومت

 اوسنىوايي  چې ډنډورې ېناول او ناوړه حکومت د تړاو دغه هپ کړي، خپله بڼه ټولواکۍ د او حالت غيرقانوني حکومت چېو پرېنږد
 يولسواک، يوينو کېاو اړودوړ  راوستلو حالت ړنيېب په پايښت خپلچې  يکړ اړ حکومتبه وړه ذهنيت نا دا .نلري بديل حکومت

ډول غه د. بوځي ته حالت کړکېچن نور ال به هېواد او کړي پورته ګټه دوښمنان هېواد د به څخه حالت ناقانونه دغه له، چې وځپي به
 داساسي توګه  او قانوني ،منتقي په حالت دغه چې ده اړينه ځکه نو، يزيانونو سره مخکړ هم له هېوادوالو سر او مال  نور حالت به د

 .ځيوراو يې حل ىټولمنل او شي وڅېړل اړخه له ارادې د ملت

لوي او که يلسيزه پتاريخ يوه بله  هناوړد  ،ګواښ سره مخکويحکومت سرکښانو پورې اړه لري چې ځان او ملت ملي يووالي اوس د  
ولسواکۍ او قانون ته د ، د سولېکې به څ په تر چې ږيېرېواک څخه تناقانونه حکومتي  ېمياشت ٦لې او پرمختګ لپاره له د سو

 . کېږي اتلدرناوي 

ځکه د حکومت  ،سر کړيالسپ هله واکګواښونو سره مخ کړي او هم به يې  ېدل به يکې شو چې په واک کې پاتې ىډاډسره ويلپه خو 
باور   هغوىلس پر ټاکنوکې و  پردغه بنسټ په راتلونکو  نو ،سوله غواړي ولس او حکومت سره سوله نه کوياوسني  مخالفين له

غځېدو لپاره  ي ولسمشر د خپل واک دشکېداي  ،نه ويني ېګټ ېسوله کې خپل حکومت پهد ملي يووالي  .چې سوله نه غواړي کوين
 دوېغځ د حکومت خپلڅخه وروسته د  نېټې ١د غبرګولي ترڅو  ،حالت څخه ګټه پورته کړي ړنيېمادې ب ١٤٧انون قد اساسي 

 :ړوېاو حکومت له حقوقي اړخه څ اوسنى حالت، دې او نورو ورته ستونزو له امله ه وينپيدا کړي چې دا به ترټولو کرغېړنه کړ جواز 

  ارزونه حقوقي حکومت او حالت اوسني د

ټاکنو  او تړون وکالتي ټولنيز  هيود   کول السه تر قدرت د لري هاړ پورې ولس په حاکميت چې کې نظامونو په ۍولسواکد 
 چې لري اهميت رېډ شېو مهال کې تړون پدې امله همدې له نو. ولري يې وړتيا چې سپارل کېږي ته کسانو هغو مخې له

ملت يې د رايو له الرې خپل  چې کېږي ګڼلريتوپ مهم ترمنځ ۍولسواک او ۍپاچاه ،ۍټولواک ، ۍکاري موده د ديکتاتور
 ولسمشر ته ورکوي.ياني وکيل 
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 ټاکنو د دنده ولسمشر د)  ده شوې ټاکل داسې موده رياست جمهوري د کې بند ٢ مادې ٦١ د قانون اساسي افغانستان د 
 سره تر له ټاکنو د) قيد حکم پورتني د ځينې امله لدې (رسېږي ته پاى نېټه ١ په غبرګولي د وروسته کاله ٥ کېدو ترسره له

بنسټ    همدغه د. ېږيځغ موده ۍولسمشر دنو  ،نشي سره تر( وي چې دليل هر په) ټاکنې چې اټکلوي داسې( وروسته کېدو
 حکم ناسم هم اړه په ېګجر ولسي د ورته ته دې .ېدهغځوهم  موده ولسمشر د کې کلونو ١٣٩٤ او١٣٨٨ په اټکل پر

 اعالن وروستي د ټاکنو د هم ختمېدل کار د شورا مليملي جرګې يا  د کې بند ٢ ېماد ٨٣ د قانون اساسي د .دى موجود
 دې ،نشوې ترسره ټاکنې دورې تقنيني ١٦ د ،ګټه په څخه اټکل همدې له ،اکلى دهټ نېټه ١ چنګاښ د وروسته کاله ٥ څخه

  احکام همدغه يوازې چېرېه ک .ورکړل شو وخت غير قانوني نور  کاله ٣ وو کاله يې خپل ٥ چې دوام وکړ کاله ٨ ټول دورې
را  پوښتنې بنسټيزې دلته خو، راوړي منځته ګمانونه هماغه نو وګرځوو معيار  بندونه ١ ،مادو ٨٣ او ٦١اساسي قانون  د

 :ډول په بېلګې د، دى نه ويوونکى ځواب يېاټکل  ډول دغه چې برسره کېږي

 هغه پلمو ډول  ډول په او شي پاتې کې واک څو تر کړي ترسره ټاکنې چې غواړي ونه الس ىلو په ولسمشر که -
 په چې سرنوشت تړون )وکالت(ولسمشرۍ  د ترمنځ (وکيل) ولسمشر د خپله او (موکل ) ولس د نو وځنډوي

د  )ولس(چې د موکل  ئپه ياد ولر ؟شي څنګه به هغه وې شوې کارول لپاره کالو (٥)پنځو د رايې کې هغه
 ى.موده نشي تمديدول )ولسمشرۍ( غوښتنې پرته هېڅ محاکمه د وکالت

 وي نه مشروعيت يې څخه ولس له چې ترمنځ کتاتوريد يوه او ولسمشر يشو ټاکل يوه د  به کې حالت هدغپه  -
 ؟وي څه ريتوپ کړى السه تر

 مالي او کمزورتيا مديريتي د ولې وغواړي کول ترسره ټاکنې دې ولسمشرشي  دا هم کېداى ډول په بېلګې د -
 وادېه امله له ۍکمزور همدغه د چې  توانېږي ونه باندې کولو سرهرت ټاکنو د امله له شتونن د امکاناتو

 د (وکيل)ملت ( ولسمشر) رهبر کمزوري دداسې چې وګرځي قتمن ددې بايد دا ايا نو کېږي پاتې کې چېکړک
 ؟ېږيځوغ شوې نه ترسره ټاکنې چې پربنسټ قيد هغه د بايد موده کار

 دوام ته کار خپل  لپاره ډکولو تشې ېغد، دېکس ناوړتياوو چې تشه يې رامنځته کړ نابريالي  همدغهد  ايا -
شي چې د ولسواکۍ  بل وړ کس ته بايد د سمون لپاره الره هواره ېحکومت له الر يد ځايناستاو که  ورکړي
 ؟او ملت پرمختګ وکړيبنسټ 

 د حالت ورته د او ونلري توان او وس کولو ترسره ټاکنو د او وي ېکړ رامنځته تشه واک د پخپلهکه ولسمشر  -
 ؟نګه ويڅ به پايله نظام شان دغهد اراده ونلري وړلو منځهل

 ورته له اوس همدا ،دي ېسرغړون هوړنا حللو دغځېه مود يشو ترسره  يو نه چې ټاکنې ربنسټپ قانون د ېپوښتنۍ پورتن
 شتون حالت مبهم شان ددغه کې نونقا اساسي په ځکه  ده ستونزه پخپله اټکل ډول دغهاو  يو وانېګر او الس سره حالت

 خو اړينه داده  چې د، شي وزېږول په پاى کې عرف سياسيناوړه  يو څخه هغو له ترڅو  شوي راپيدا جزيرې داسې  سره
 .حل راووځيټولمنلى څخه  الرو قانوني بايد سره نيولو کې پام په مادو نورو ټولو او اصولو عمومي

 ملي کې ماده ٤ په. يادېږي تجمهوري چې ىشو روښانه کې مادو لومړنيو په قانون اساسي د څرنګوالى او ډول  نظام د
 عنصر مودې د کې تړون پدې چې سپارل کېږي مرسته په استازو د يا پخپله چې  شوى ګڼل ملکيت ملت يا ولس د حاکميت

 .کېږي ګڼل ماتېدل ښکارهتړون  د او ده بهر د ولسمشر له وسه  پرته حالت ړنيېب له يې ېدلځغ يا دوام او ىد کلن ٥

 ته پاى کې حالت بېړني په دوره تقنيني شورا ملي د يا ۍولسمشر د که  کوي حکم داسې ماده ١٤٧ قانون اساسي د
 که،ول کېږيځغ  لپاره مياشتو نورو ٤ د موده کاري غړو د شورا او ولسمشر د ،کېږي ترسره نه ېټاکن  ېنو نو  ورسېږي

 ٢ رسېدو ته پاى له حالت بېړني د. کېږي راغوښتل جرګه لويه  خوال ولسمشر دنو  ږيېوغځډېر  مياشتو ٤ له حالت بيړنى
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 موده کاري (شوراملي ) جرګې ملي او ولسمشر د چې راغلي روښانه کې حکم دې ه. پکېږي ترسره ټاکنې وروسته مياشتې
 طبعي د ،ګډوډي ناڅاپي ،ويره جګړې د يعني  لري جواز کې حالت بېړني په يوازې ،(غځول څخه مودې شوې ټاکل له)

 لپاره مياشتو څو د يوازې موده کاري بنسټونو دواړو ددغو ،وګواښي ژوند يزنټول او خپلواکي چې امله له نور او پېښو
 (. ماده ١٤٣ قانون اساسي د)  ټبنس پر مهال وېش ټاکلي د هم هغه او شي الىېدتمديد

 ټولو ددغو  وغواړي را جرګه لويه دې ولسمشر شي ډېر مياشتو ٤ له حالت بيړنى که چې دى روښانه حکم مادې ١٤٧ د
 خپل ىکوال نشي بهانه څېه په ولسمشر پرته حالت بيړني له شيومنل  بايد عنصر مودې د تړون د چې داده موخه رويتداب
 .شي لىځوغ موده خپله زياته څخه نېټې ١ له چنګاښ د کال ٥ د هم نه او ورکړي دوام ته کار

بډ  په  قانون اساسي د دوام کار د ولسمشر د کې کلونو ١٣٩٤او١٣٨٨ په چې معلومېږي ښکاره په څخه حکم پورتني له
 همدې پر نو. دي کول الندې پښو له ښکاره قانون اساسي د ولځغ کاله( ٣) درې دورې تقنيني ١٦ د شان همدا. وو خالفيا 

 د دې څخه هغو له بلکه کېږي راوړل نه ډول په استناد د دې تېروتنې ،رېېت بنسټ حکومت او ټولو نورو اړخونو ته وايو چې
  .چې سياسي ټيکاو راشي شي پورته ګټه لپاره کولو عملي هغه د او مالتړد   قانون اساسي

، رسېږي ته پاى نېټه ١ په غبرګولې د کال (٥پنځم ) د موده کار د ولسمشر د که چې کېږي رامنځتههم   پوښتنه بله يوه -１
 ؟پاى ته رسېږي يوځاىورسره  هم موده  مرستياالنو د

 د ،ريس جرګې مشرانو د ،مرستيال ميدو به سره ترتيب په ،شول مړه کې وخت يو مرستيال لومړى او ولسمشر هکهمدارنګه 
 ىنسوااو  اخلي غاړه په دنده ولسمشر د بنسټ پر حکم د مادې ٦٧ قانون اساسي د وزير چارو بهرنيو د ،ريس جرګې ولسي
 ولسي ،جرګه مشرانو د شان همدا او نلري اهليت دا کابينه او ولسمشر نو، نه دى حالت مادي ٦٨ قانون اساسي د حالت
 .لريحالت ى ځايناست چې کېږي کلونه او لري شتون کې تشه قانوني وزير چارو بهرنيو د او جرګه

غوره  .خو دا به غير اخالقي کړنه وي شي تطبيق حکم بند ١ مادې ٦٨ قانون اساسي د ممکنو لپاره ګمارل مرستياالنود 
څ ېبيا به ه چې شي لټولو الرې دى، حل ېتلپات چې  حکومت ناستييځا د الرې له ټولګې سياسي ملي يوې دچې  دهدا

 .ولو وړ نه ويحکومت له قانون څخه ناوړه ګټه پورته ک

 نشتون  انون جوړونېقاو د  ارزونه سياسي ،حالت او حکومت ىاوسند 

 هم پر خپل وخت  نيقوانهمداشان  لري اياړت ته مشروعيت قانونياو  يحقوق لپاره  مواد او ښتيپا خپل د نظام وي چې کچه هکوم هپ
او د ستنونزو له   ته کويستونزې رامنځ، ىکړا نشې پوره وېاياړت وخت د چې نيقوان هغه، پيداکوي اياړت هونې تسمون او جوړ

 حالت  کې چې په ناورين يا له ناورين څخه وروستهو هېواد وهغ توګه ېځانګړپيداکوي، په  اياړتته  مالتړ اسييسمنځه وړلو لپاره 
  ناستييدځا کې نويقوان په زموږ خو له بده مرغه  ږيېک دليل اياړت راولي ټيکاو ملي چې ته وجوړجاړي اسييس لري شتون کې

 .نلري شتون يتوک قانونيلپاره  ونوجوړښت حکومتونو کتياشر د اواختالف  حزب ډلې يا بډيالې ،حکومت

 او شو کړای تيريمد بحران ىشو  رامنځته په ترڅ کې ټاکنو د چې توانېدلو ونه کې کال ١٣٩٤ په امله له نشتون د نويقوان ددغو
  حکومت غهد له بده مرغه ،وش  رامنځته حکومت يووالي ملي ديې  کې لهيپا شو چې المل ښتيپا نسبي د نظام د جاړی جوړ اسييس

يې چې  کومې ژمنې تيريمد ښه ټاکنو د او وييمخن فساد د ،ښتيپا  نظام د چې دهېتوان ونه امله همدې له نو درلود نه مالتړ قانوني
يې  د ملي ګټو پر ځاىاو  کړه پورته ګټه ناوړه رهېډ څخه ځواک د لورو دواړوچې  شو  المل ناقانونتوب  دا .ترسره کړي هغه کړې وې
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ر ډې هسر نړېوالو له کېياړ زموږ ېي کچه نړېواله په او کړی مخ سره نيناور او ستونزو ويکورن له  هېواد کړنودغو ، ېلوپال ېګټ يځان
 .ولييب ته حالت ترينګلي 

 کې ساتلو په تيامن د دوی ،ىد څخه دندو ياساس له ساتل يې تيامن وګړو او والوهېواد دچې   حکومتيووالي  ملي د همدارنګه
ه بېشان ددې او دي شوي دانيشه او ټپيان وګړي ملکي زرهو هاو سل په او دانيشه ريېسرت  ٥٠٠٠٠  کې لهيپا په چې يراغل پاتې

 يچې د نظام ترسيور السه ورکړېدهم  مېيس هغه  کې کلونو ٥ روېت په مو  پرځاى دوېرس ته د ګټو ملي کې پايله  په  ېسرښندن
 .ېالندې و

 يانحصار ډول شکمن په کې اداره په تدارکاتو د هم ېپروس مالي، اخيستى رنګ اسييس هم مبارزې پرضد فساد د همدارنګه 
 کره د کې تړونونو ځينو په ،ديکړي  واکمنيې پرې  او محدود کسان  راټول کې اداره وهي په واکونه يې  ټول او ېشکل غوره کړ

او چارواکو  سرکښانو له حکومت يووالي ملی د او استازي شرکتونو د دي ورغلي الس په هم  ته رسنيو چې کې شتون په اسنادو
او دا الر د روڼتيا  يد وړ وپوښتن دچې  يورکړل شوپربنسټ  "سرچينې ۍازنوي" د هتړونون سره هغوي د او لري اړېکې کورنۍ سره

 بنسټ نه شي کېداى .

 سمونېقانون  د چې ده بېلګه ښه ټولو تر ټاکنې جرګې ولسي د کال ١٣٩٧ د ،پاته شو ناکام هم کې تياپياوړ پهي ولسواک د حکومت
  او شوې سره تر وروسته کاله ٣ مودې قانوني له چې ،ېوټاکنې   اليججن اوډکې  له درغليو پلمه د نړۍ په تاريخ کې تر ټولو په

ن تر دې ا ږیېک ولنډځ هم ټاکنې ولسمشرۍ د همدارنګه ترکار الندې ديسيون ېد کمالهم مياشتې کېږي  ٩دې يې نږ ېپايلدادى 
 محکمې له الرې د خپلې مودې د غځولو ېد ستر حکومت ږي، ېته رس ىپا ١٣٩٨ ټه ېن ١غبرګولي په  چې د حکومت کاري موده د

کړه نه ېپخواني حکومت ورته پرپروخت د  ۍپخوا د خپلې نوماند غني هڅه کوي هغه هم په داسې وخت کې چې ولسمشر ناقانوني
هڅه کوي، غه  همنسترګۍ يره سپپه ډېدو لپاره ېخو اوس د خپل واک غځ ه،قانوني او د شرم وړ بللغير ه او هغه يې غيراخالقي،منل

 .ې دهلالندې راوستپوښتنوتر يې  اراده اسييس حکومت د چې

 او امکاناتو دولتي له موخه په نيکمپا د کې مقابل په سياالنو خپلو ده لپار الۍيس د ټاکنو ولسمشرۍ دولسمشر  ىاوسن  همدارنګه
 هغه اوکې د ګډون حق ورکوي لويمسا ملي پهډول  رقانونييغ په و ته غړ ډلې ېدخپل او کوي پورته ګټه ناوړه څخه واکونو اسييس

 دندې له لوري له حکومت دله بل نوماند څخه مالتړ کوي  پر بنسټ  حقوقوبنسټيزو  وخپل د او لري ېدند کې دولت په چې کسان
 . ږيېک ګوښه

د سولې پاتې راغلى، د ولس د غوښتنو خالف   کې ټينګولو په ثبات د کې هېواد په او راوستلو په دسولې ارګ ېله بدمرغه نه يواز
  .کوي ېکولو هڅ ډب ېمخحکومت يې د  ىد او په ښه توګه روان  ېپيل شو لوري له  االتويا متحده کايامردبهير چې 

يو  د نو ږيېکامخ مخ سره ستونزود حکومتونه  اوى و ځواب نشي ويالتد حاال نيقوان کله چې کې حکومتونوپربنسټ  ۍلسواکد و
 قوانين له لوري ورڅخه  ېنه قويد مقن بيا  کړيته نځرام  ېکړېپر وړ منلو د چې ږيېک لېدل اياړت ته مالتړاو ملي جوړجاړي  اسييس

ږي ېد قوانينو د نشتون له امله نه ک ږدېواک سوليز ل ناکله د  لو يا جګړه ځپلو هېوادونو کې کلهېهمدارنګه جګړه کې ښک ږي.ېجوړ
د وتلو لپاره تګالرې او  چ څخه ېد کړک ،ږيېراټوللپاره  ېپخالينګټو او ملي  د او سياسيون مخور موخه   په او د بحران څخه د وتلو

 .کړيرامنځته  قواعد جوړوي چې سياسي ټيکاو

  چې ټولو سياسي خوځښتونو،بايد لومړيتوب وي  هم  اودى  د ټولو تاريخي مسوليت تګالره جوړول ېټولمنل  هداسې يو د اوس
او مشروع، حکومت قانوني بڼه ولري   ستهوڅخه  ور کال  ١٣٩٨ ټې نې ١غبرګولي له  ترڅو د .وي منلو وړ ولس ته داو  حکومتونو

څو د تربوځي،  د يووالي لورته  اندونه هارو هراخو رېد سولې خبرو اترو کې هم ډ .ټاکنو ته الره هواره کړياو عادالنه  رڼو ، وخپلواک
 ۍپورتن .نه کوي سولهمخالفين  حکومت سرهاوسني ځکه  ،کړي شونې تلپاتې سوله  راوستلمخالفينوسره  داوربند او  ،ىجګړې پا
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تګالرو کې وړانديز  الندې په په ترسره کول مکلف وي چېبه د هغو  حکومت ځايناستى ېچې راتلونکى بېپردي هغه اړينې چارې 
 شوي دي.

 چاري او تګالري وتلو د څخه بحران له کال ١٣٩٨ نېټه ١ غبرګولي د

او  موږ لټولي پسېپرلچې شي  ىمرستندويه کېداالندې الرې چارې  چ څخه د وتلولپاره ېله کړک نېټې ١ يکال  غبرګول ١٣٩٨  د
الندې تګالرې  ( ٣) درې مو حکومت رامنځته شي چې په ترڅ کېځايناستى پرې ېټې څخه ورسته يو بېن ١ د غبرګولي له چې ي،څېړل
څخه د  مخالفينو اوسنيو ولسمشرۍ نوماندانو+د  حکومت سرپرست يا ىځايناستچې،  ژندنې ته برابرې کړي ديېرحه او پط ،پيدا

 .توګه په ولسمشر ځايناستي د مشر جرګې مشرانو د او توګه په  ځايناستي داوسنى ولسمشر ، ېالر له ټاکنو خپلمنځي

 ېالر له ټاکنو څخه د خپلمنځي اوسنيو ولسمشرۍ نوماندانو+مخالفينود  حکومت سرپرست يا ىځايناست :تګالره ېټولمنل او ۍومړل

 حتا او چارپوهانو رسنيو، سياستوالو، د زموږ سبا ننراتګ  حکومتيا عبوري يا موقت   لنډمهالى کې فغانستانا
 او حکومت ځايناستي د دوى کې افغانستان په. دى برخه ډول ناسم په کې شننو سياسي او خبره توده لپاره بهرنيانو

 د سره حکومت عبوري يا لنډمهالي چې ده اړينه ډېره دا اوس. دي ورک سره کې توپير په ترمنځ حکومت لنډمهالي
 بيا او لنډمهاليد  لومړى چې ده اړينه لپاره ېدد شي، رامنځتهاو قوانين  پوهاوى اړه په حکومت سرپرست يا ځايناستي
 .وکړو تعريف يا ندژپې حکومت ځايناستي

 حکومت Interim يا  Provisional لنډمهالى،عبوري،: لومړى
 وخت په کېدو رامنځته د جغرافيو نويو د لکه وي شتون نه نظام پوره د چې کېږي رامنځته وخت هغه حکومتونه لنډمهالي

 وروسته بدلون له دولت او نظام بنسټ پر ايډيالوژي ځانګړې يوې د لکه وي اړتيا ته بدلون بشپړ کې نظام په يا کې
 اسالمي تالبانو د بيا او حکومت لنډمهالى وروسته څخه ماتې له يرغل د يشورو د لکه وي اړتيا ته حکومت اليهلنډم

 .وي اړتيا ته حکومت لنډمهالي کې حالتو نورو ورته او حکومت اوسني پر بدلون امارت

  Caretaker Governmentيا ځايناستى: دويم

 پاتې ينيمګړ او برخې بې ورڅخه قوانين زموږ بدمرغه له چې ه،د برخه قوانينو دولتي ډېرو د نړۍ د حکومت ځايناستى
 حکومت د په سوليز ډول ولس او وي نابريالي حکومتونه روان چې وي اړتيا وخت هغه ته حکومت ځايناستي. دي يشو

 او نهيمقن يه،ئاجرا لکه ځواکونو درېګونو له که کې دولتو جوړو بنسټ پر ولسواکۍ د  همدارنګه .وکړي غوښتنه بدلولو
 د ته ملت چې کړي تورن بل ډول بشپړ په ځواک يو يا شي، نه ترسره وخت ټاکلي پر يې يا شي ناتوانه ډېر يا يو څخه يهئقضا

 د. کېږي رامنځته حکومت ځايناستى نو وکړي يې غوښتنه قانوني بدلولو د او نلري توان ورکولو اسانتياوو حکومتي
 شنډ د نه همکاريو په لړ کې حکومت يوالي ملي د بنسټ پر رايو غوڅو د او راپاڅي جرګه ولسي زموږ که ډول په لګېېب

 نو کړاى شي نه ترسره وخت پرخپل ېټاکن ولسي جرګې د  حکومت يا کړي ړنګه جرګه ولسي حکومت يوالي ملي د يا کړي
 .کېږي ليدل اړتيا ته حکومت ځايناستي په دغو حاالتو کې

 به لپاره کولو سوله او غواړي نه بدلون نظام ټول د هم تالبان يا مخالفين بډيال، حکومت د کابل د چې راښيي حالت ىاوسن
 سياسي له هم هلېځلې او تحريک دوى د چې ،وي( منطقي) منتقي او وخت پر ،ىپرځاغوښتنه   حکومت ځايناستيد  يې

 پرې بې د بايد راشي،دوى سوله هم او کړي ترالسه ونډه سياسي روا خپله کې سياست هېواد هم د ،نشي مخ سره زيان
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 د قوانين هېواد د بدمرغه له چې يو مخامخ ځکه سره حالت اوسني. وکړي غوښتنه وکېد رامنځته حکومت ځايناستي
 دا ولس چې غوښتل يې نه جوړول، قانونين چې چا کې وخت هغه او شوي جوړ ينيمګړ کې برخه په حکومت ځايناستي

 سترګې حکومت ځايناستي پر يې ځکه کړي سوليز ډول بدل  ځواک ناوړه يو هغه د يا حکومت ناوړه چې ولري پياوړتيا
 حاالت او کړه پورته ګټه ځلې څو زيان په ولس د او ګټه خپله په نوحکومتو تېرو او وخت د څخه حالت دغه. دي کړي پټې

چې په بشپړ ډول ولس ته د منلو  تر ننه توده وساتله غوښتنه حکومت لنډمهالي د ډول ناسم په وځين چې راورسول تردې يې
 نه دى.

او  جرګې لويې مشورتي سولې د ځکه نلري پروګرام او دريځ اړه په سولې د حکومت کوو لېکنه دا موږ چې همداوس
او قطر ته يې د سولې خبرو  راوغوښتل  دي ترشا يې موخې کمپايني چې کسان زرګونو په خوښې خپلې د تهغونډې 

سولې خبرې ه ترڅو د واسلګونو کسانو ليست چې خپلو ګټو او ډلو ټپلو پورې يې تړاو درلود واستورانولو لپاره د داسې 
 له حکومت خو. ده دنده جرګې ېيو د څخه لوريو دغو يا کس يو د( طالبانو) تالبانو د او خليلزاد غني، د سوله. وننګوي 

 د او لګښتکمپايني   ونهيميل سوه ٤شاوخوا  نوم په جرګې مشورتيسولې  د کولو پورته ګټه په څخه ېموقع يا وارې
 کې وخت داسي په هم هغه ،وکړ کمپاينناقانونه  ترشاه لګښت ملياردونو په ملت خوار د نوم پهجوړښتونو   نورو  سولې

 .ځپي ناورينونه يطبع او جګړې ورځ ههر نور پاته او کوي ژوند الندې کرښې تر لوږې د هېوادوال ٪٦٠ ږدېېن چې

 په او يش يغوښتونک حکومت ځايناستي د ملت او سياستوال چې ده اړينه لپاره سولې ړنۍېب او وتلو د څخه حالت دغه له 
 ګوښه د واکه له ډول سوليز او قانوني په ېي ولس چې وو نابريالى حکومت کوم وخت هر که راولي بدلون داسې کې قوانينو

 يو د ډله عدالت او مسوليت د. وکړي مخنيوى کېدلو رامنځته حکومتونو ناوړه د لپاره تل د به چاره دا. ولري توان کولو
 .کوي وړانديز الندې لپاره هېواد سوليز او يپياوړ

 تګالره ګمارنې د حکومت ځايناستي د
 چې ده اړينه ډېره لپاره وتلو د څخه حالت اوسني له افغانستان د خو راولي، نه حالت ېداس بيا کې هېواد په ېد څښتن لوى

 يا بډيالو .کړي هواره الره ته حکومت ځايناستي لمخې فرمان نييتقن يو د بايد حکومت شي، تجربه حکومت ځايناستى
 او ځانخوښي دغه له خو شي برخمن ډول سوليز په لوري ټول ترڅو واخلي ونډه خپله چې وکړي غږ هم ته تالبانو

 پراو ملتپال   ملت چې ده اړينه نو. شي تېر واکه له دې ګټه په ملت د چې کېداى نشي تمه دا څخه حکومت ځانغوښتونکي
چې په راتلونکو ټاکنو کې له خپلو  کړي نوماند  يو يا څو کسان خوښې د خپل ته حکومت ځايناستي چې وکړي غږ تالبانو

راتلونکو   کې رڼا په تجربې ددغې ږد وشي.ېسره برخه واخلي او د رڼو ټاکنو له الرې د واک سوليز ل)شرطونو( ونو تشر
 . يقانوني بڼه غوره کړ حکومت ىځايناستاو  راشي بدلون کې قوانينو وروستهکې  نوحکومتو

 ټاکلي قوانين يې لپاره حکومت ځايناستي د کوي تجربه سيستم ځواکونو دريګونو د او ولسواکي د چې هېوادونه ېځين
 حکومت د چې کړو رامنځته حکومت ځايناستى داسې يو کې رڼا په تجربو هغو د شو کوالى موږ کې حالت اوسني چې

 .کړي ترسره ټاکنې رڼې ډول تخنيکي په شي وکوالي هم او وي وړ منلو د هم ته بډيالو

 په نوماندانو ولسمشرۍ ١٨ اوسنيو د الره  غوره ټولو تر نو تېرېږو کړاونو اوږدو او لګښتونو ، ډېرو له که لپاره ددې
 کړي ترسره ټاکنې خپلمنځي نوماندانيا ډېر   ١٩ دغه او شي ډېر ور ان کسيا څو يو هم خوښه په بډيالو د چې لرو کې شتون

 اړينه چې شي ورکړل واک. شي وټاکل توګه په ولسمشر ځايناستي د کس يو کې څتر په ټاکنو رڼو د څخه منځ دغه له او
 ټاکنو له پرته او يځبو پرمخ چارې ېاړين هېواد د چې کړي جوړهد اوسني حکومت په جوړښت کې   کابينه کسيزه ١٥ يا١٠

 ١٣٩٨ د شو ىبريال ته حکومت ځايناستي کې ترڅ په ټاکنو د چې هرڅوک. شي وځنډول چارې پرمختيايي نورې
 ږي.ېرېڅخه به ت ۍولسمشرۍ نوماند
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 ځايناستى. ږيېودر ترشا حکومت ځايناستي د به بريده تر مشورې د چې شي جوړه جرګې مليبه  څخه نوماندانو پاته ١٨
 حاکم حزب يا ګوند حاکم کې رڼا په ۍولسواک د ډول سوليز په او ترسره ېټاکن رڼې کې موده په مياشتو ٦-٣ له به حکومت

 څارنې د حکومت پر څخه نوماند راتلونکي دويم له اختالف حزب يا ګوند بډيال يو بايد کې خوا په او وسپاري واک ته
وشي ترڅو چې  مخنيوىتر هغو   څخه کېدو رامنځته حکومت ګډ ډول هر د ډول په حکومت يووالي ملي د. کړي جوړ لپاره

 . ږيېقوانين ټاکل ک لپاره شريک يا مختلت حکومت

 

رسمي  ې بهير مالتړ پراخ شي نو کېداي شي د ولسمشرۍ  نوماندانو سره ،ټاکند د دې لپاره چې د ځايناستي ولسمشر 
 ، د علماو شورارئيس، د مشرانو جرګې رئيس، د ولسي جرګې رئيس ېکممح  ې، د سترو،جهادي مشرانګوندونوسياسي 

، خو د ورکولو حق ورکړل شي ېته د راي ټولنو مشرانو نورو صنفي او مسلکي  ،رئيسقوق پوهانو د ټولنې ، د حرئيس
 وخت او سرچينو نشتون به دا بهير له ستونزو سره مخ کړي.

 

  دد ولسمشرۍ د مودې پاى  درلودالى شو،د ځايناستي حکومت لپاره موږ يو بله قانوني الره هم راتلونکي کې همدارنګه 
که د ملي  ،دي ېورځ ٣٠ترمنځ يې  ټاکل شوې، نېټه١،د پاى موده د چنګاښ يا ملي شورا جرګې ياو د مل نېټه١ي،غبرګول
چې د  توانيدحکومت ونه  د وختکه مياشتې وخت راکړي ٣به موږ ته  وټاکل شي نو دا ١ يد وږ پاى نېټهجرګې 

 چې ،ځايناستى وټاکل شييو  د جرګو له  مشرانو بهپر بنسټ  ېماد ٦٧قانون  اساسي ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کړي نو د
 او واک ټاکلي ولسمشر ته سپارل وي.کول د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره  يېدنده به  ۍنېيواز

 

 د دې تګالرې ګټې
 او ولسواکۍ سولې، د به کې ترڅ په شي، تېر څخه واک حکومتي ناقانونه مياشتې ٦ له غني ولسمشر که -１

 .شي اتلقوانينو ته د درناوي 

  سوليز بدلون لپاره د نووحکومتناوړه د ټاکنو پر وخت او  قانون شي چې د تل لپاره بهځاىناستى حکومت به  -２
 .الره هواره کړي

 ږي.ېاو ناوړه حکومتونو لپاره نه کار د ملت شتمنۍ به په ناوړه ډول د کمپاينونو -３

 به حکومتونه  ناوړه چارې نه ترسره کوي او قانون ته به درناوى کوي. ېحکومت  د راتګ له وېر يځاىناستد   -４

و درنښت به پرځاى وي او د وخت حکومتونه به ناوړه ګټه ورڅخه نه د سترې محکمې او نورو اړوند ادار -５
 .پورته کوي

 .خالف هڅې نه کوي رملي ګټو پ دبه څ قوه ېهحکومت د  -６

 ددې تګالرې زيانونه
 ، چې له روڼاندو، سياستوالو او ولس څخه به هلېځلې غواړي.نه منيپه اسانه حکومت به يې  ىاوسن -１
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 توګه پهولسمشر   ځايناستي داوسنى ولسمشر : ه تګالره دويم

رۍ له ولسمش ١٣٩٨په توګه دنده واخلي اوله  يولسمشر د ځايناست ىچې اوسن ويډلې وړانديز ک ېټاکنيزځينې نورې 
. توګه سرته رسوي ښهدندې به په حکومتي او ورسپارل شوې  به پرخپل ځاى وي ولسمشروسنى او ا تېر څخه نوماندۍ

افغانستان سره د مرسته کوونکو  او،ملګري ملتونوواستاز ېټولن ېوال، نړېواو سياسي مشرانحکومتي  وى به دد
ولسمشر  يد ځايناستاوسنى ولسمشر  به په وړاندې   کې سياسي شتون لريان چې په افغانست ىاو هغو وهېوادونو استاز

جرګې به د ولسمشر سره د  (٢) هدو، دندې په غاړه لري  راوستلو  د رڼو ټاکنو ترسره کولو او سوله ،چارو سنبالولوپه توګه 
د سياسي  دا هم .لپاره ويڅار  ېولۍ او پخاليند حکومتله اکنيز څار او بيوه يې سياسي او  ټ چې ږيجوړې مرستې لپاره

  يوه بله  الر کېداى شي. ټيکاو لور ته تګ او له  ناورين څخه د مخنيوي 

او له  نېټه د حکومت وخت پاى ته رسېږي ١په  يولګغبر کال د ١٣٩٨يوځل بيا ټينګار کوو چې د اساسي قانون پربنسټ د 
 ېده چې له ياد اړينهقانوني جوړجاړي جواز نلري. په همدې بنسټ  حکومت هېڅ سياسي، حقوقي او ىاوسندې وروسته 

تېرشي  ۍ، تر نوماندوکړيشران د ولس غوښتنوته درناوى ستني  د حکومت ميڅخه په ګټې اخ ېيا موقع وارې
  .وشي ىمخنيو ړنګولود  حکومت ي ترڅو دحکومت اداره  کړ ايناستىځاو

 ګټېد دې تګالرې 
 څخهقانون په ترڅ کې به د سولې، ولسواکۍ او شي،  مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر ٦ که ولسمشر غني له -1

 .شياتل  يدرناو د

 وي. ىبه خپله ولسمشر عملي کړ قانون -2

 د دې تګالرې زيانونه
 ، لکه اوس چې ورسره خبرې نکوي.مخالفين سوله ونه کړي ولسمشر غني سرهداى شي ېک -１

 داى شي هېواد بحران ته الړ شي.ېنو ک ولسمشر غيرقانوني واک  به سياسيون ونه مني د -２

 .يد قانون ماتېدو اصلي عامل به خپله ولسمشر و  -３

  توګه په ولسمشر ځايناستي د مشر جرګې مشرانو د: ه تګالرهمېدر 

 د دوره کلنه( ٥) پنځه بنسټ پر مادې ٦١ قانون اساسي د وخت حکومت د پلوه حقوقيچې له  يواي ېلډ ېځيني نور
او   څخه په اټکل مادې ٦٨ قانون اساسي د به مشر جرګې مشرانو داو وړانديز کوي چې  ږيېرس ته پاى نېټه ١ په يګولغبر

 د چې مشرتابه جرګه د او رڼې ټاکنې به ترسره کړي. ترالسه کړي دنده  ولسمشر ځايناستي د په ترڅ کې قانونيت جرګو د د 
 اومرسته  کې اړوندچارو نورواو  څار څخه حکومت له ځايناستي ږي،ېجوړ به څخه لست وروستي د نوماندانو ولسمشرۍ

 .کوي همکاري

غاړه اخلي او د ملي جوړجاړي ولسمشر دنده پر پربنسټ د ځايناستي ېماد ٦٧د ولسي جرګې مشر به د اساسي قانون د 
. مشرتابه جرګه به د ځايناستي حکومت او يسوله پرمخ بيايپربنسټ به د مشرتابه جرګې الندې حکومت، ټاکنې او 

 ت ته راپور ورکوي.لدوه ځله م به ځايناستي ولسمشر دندې او کړنې څاري او  په مياشت کې 
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 د او سپاري حکومت ډول سوليز په ته رئيس  حکومت ځايناستي د نېټه ١ په غبرګولې د به چارواکي حکومت يوالي ملي د
 . ږيېليپ کارولو په مادې ٦٧ نقانو اساسي د او بنسټپر بند ١ مادې ٦٦ قانون اساسي د به مشر حکومت ځايناستي ينو

 ځنډ کې وخت ټاکنيز په. کوي ترسره وخت خپل په ټاکنې بنسټ پر بند ٣ مادې ٦٧ قانون اساسي د به سئير حکومت ينو د
کولو او نوى ځايناستي ولسمشر ټاکل به د  ېرېولسمشر د ل يستد ځاينا او وي نه وړ منلو د ډول هېڅ به غوري ېب او

 .ږيېمشرتابه جرګې د غړو لخوا ترسره ک

 د دې تګالرې ګټې
قانون ته د  مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر شي، په ترڅ کې به د سولې، ولسواکۍ او  ٦که ولسمشر غني له  -１

 اتل شي. يدرناو

 اره به الره هواره شي.قانون به عملي شي او تلپاتې سولې لپ -２

 د دې تګالرې زيانونه
داى شي د ځاىناستي ولسمشر په توګه د مشرانو جرګې له مشرسره مخالفين سوله ونه کړي، لکه اوس چې ورسره ېک -١

 خبرې نکوي.

 ولري. ېنزبه هم قانوني ستوهمدارنګه ملي جرګه يا شورا هم انتصابي ده نو ځکه دا تګالره  -３

 و څخه ځايناستى حکومتکسان نامتو اوو ټولن مدني ،وګوندون د ېرهبسر ونوماندان ولسمشرۍ: څلورمه تګالره

 يغبرګول د دوره کلنه پنځه بنسټ پر مادې ٦١ قانون اساسي د وخت حکومت د پلوه حقوقيچې له  يواي ېډل ېنور ېځين
تېر شي ورسره  ۍونکې نوماندد ولسمشرۍ نوماندان چې له خپلې راتل وړانديز کوي چې دوى  ږي.ېرس ته پاى نېټه ١ په

سياسي او مدني جوړښتونه وړ کسان د ځايناستي ولسمشر لپاره ونوموي او رايه ورکوونکي د ولسمشرۍ نوماندان او د 
  پاى کومتح يووالي ملي د وي ډول هر په چې غواړي ډله دغه وي.څخه يوه ډله  ىاړوندو جوړښتونو مشران يا له دو

 ځايناستي د چې غواړي دوى لپاره ددې. ده نه  اړينه لپاره دوى د رسېږي ته واک کس ناوړ يا  وړ هر يې کې پايله که ومومي
 ټولنې، مدني ګوندونه، چې يواي ځکه نو. کړي ملګري ځان د ډېرى چې واخلي کار وسيلې هرې له لپاره راوستلو حکومت

 د وشي داسې  که. شي نومولى لپاره ولسمشر ځايناستي ځانونه يوځاى سره نوماندانو ١٨ له ولسمشرۍ د کسان، نامتو
 سره.  ييزپران الره به ته ۍګډوډ او انارشي يوې چې ورسېږي ته سلګونو  به شمېر  نوماندانو هيلمنو  ولسمشرۍ يځايناست

 د دوى خو کوي ترجماني ۍهمکار نه او باور نه د پرځان باورۍ، بې د ترمنځ نوماندانو د ډول بشپړ په  تګالره دغه چې لدې
 خپل وروسته څخه نېټې ١ له غبرګولي د حکومت يووالي ملي د که چې کوي ګواښ نوم په شورا د نوماندانو ولسمشرۍ
 .يوښي غبرګون يې به وړاندې پر  ورکړي دوام ته کار غيرقانوني

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

 د دې تګالرې زيانونه
 .کړي مخ سره ستونزو له به  بهير دا چې  ته اړتيا ولري  سرچينو او  وخت دل  به ډېرېراټولول ، په يوه  تګالره سره جوړ -１
 له ګډوډيو سره مخ شي. کېداى شي بهير -２

 يو ناوړه کس کېداى شي واک ته ورسېږي. -３
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 حکومت؟ ځايناستى ولې کې افغانستان

 له کې ټاکنو په. شي وساتل ناپيلتوب او توبېپر بې حکومت د په ټاکنو کې چې لري اړتيا ځکه ته حکومت ځايناستي يو افغانستان
 په يې اوس همدا او دى نوماند هم خپله ولسمشر اوسنى ځکه شي، نه پورته ګټه ناوړه څخه سرچينو او شتمنيو، ځواک، واک ملي

 غيرقانوني ډول څرګند په څخه ادارو او امکاناتو دولتي له وړاندې مودې له. کړي پيل سيالۍ ټاکنيزې وړاندې وخته له توګه ناوړه
 او قوانينو ټولو د کې پرېکړو حکومتي سترو په بوديجه په ملت د ته غړو نويو ډلې ټاکنيزې خپلې د کوي، پورته ګټه لپاره کمپاين
 د کوي مالتړ څخه نوماند بل له بنسټ پر حقوقو بنسټيزو خپلو د چې کسان هغه همدارنګه  .ورکوي حق ګډون د خالف په تګالرو

 ته حکومت يځايناست بايد چارې هېواد د چې دي الملونه نور هغه الندې سره دې له کېږي ګوښه دندې دولتي له خوا له ولسمشر
  ي.ش وسپارل

 .راتالى نشي پرمختګ او امنيت کې هېواد په نو ونشي سوله چې کوي، نه سوله مخالفين سره حکومت اوسني -١

 بدتر ال  به ټيکاو سياسي چې مخکېږي سره ستونزو اوسياسي قانوني حقوقي، له هېواد١٣٩٨ نېټه ١ په غبرګولي د-٢
 .کېداى نشي پرمختګ کې شتونن په دوى د او راتالى نشي امنيت او سوله وي نه ټيکاو سياسي چې رتهېچ کړي،

 .دى کړى مخ سره ګواښ له ټکر د يې ولساو ننګولې  بهير ولسواکۍ د پايلو ناوړه پرلپسې حکومت، يووالي ملي د -٣

 ړووداړ او حالت ړنيېب په پايښت خپل چې کړي اړ حکومت به دا کړې خپله بڼه ټولواکۍ د  حالت غيرقانوني حکومت د -٤
 کړکېچن نور ال او کړي پورته ګټه دوښمنان هېواد د به څخه حالت ناقانونه دغه له وځپي به يولسواک وګوري، کې راوستلو

 .راشي به حالت

 د سره پالنونو شومو خپلو په چې غواړي ېبلک ندى  ىنيښتير کې راوستلو په ېسول د چې دا ېيواځ نه حکومت -٥
 داسې په پروسه ملي دا او کړي مخ سه ګواښ له ۍناکام د دى امنيت او سوله چې غوښتنه اساسي خلکو د افغانستان

 .يوسي منځه له غواړو سوله باعزته او غواړو سوله تلپاتې ګواکې چې سره غوښتنو

کلونو جګړو څخه  وروسته سوله او امنيت د ولسواکۍ او ملي ارزښتونو په رڼا کې د هېوادوالو بنسټيزه   ٤٠تېرو  د-٦
 ېپايښت او تلپات د نظام د ېټاکن ېد رڼو ټاکنو په پايله کې قانونيت او مشروعيت راتالى شي. رڼ ېغوښتنه ده چې يواز

  دى. ى اصللپاره زموږ د وياړلي ملت نه هېريدونک ۍولسواک

 د هېواد اوسنى ناوړه سياسي، امنيتي، اقتصادي او فرهنګي حالت د ملي يووالي حکومت د ناوړه کړنالرو پايله ده. -٧

زيان او د حکومت تر واک الندې په دفاعي او امنيتي برخو کې د مشرتابه کمزورتيا د دغو ځواکونو د بېشانه مړيني -٨
يا ماتولو کې  ياو د بهرنيو کواښونو په مخنو يونه ډېر کړېچپه هېواد کې دننه کړکله امله يې چې  يسيمي له السه ورکړ

 .بشپړ ناکام وو

 و پوهان  حقوق د افغانستان دچې  شوي الندې پښو ترد ملي يووالي حکومت کې   قانون اساسي د مادې ډېرې٪  ٧٠تر  -٩
 ېشو سرغړونه لوري له ولسمشر د ېي ىرېډ چې دي شوي الندې پښو تر  مادې ٩٤ څخه مادو ١٦٢ له مخېل ړنوېڅ ټولنې

 .هد
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وي کې هم حکومت ناکام وو او په پايله کې يې افغانستان د نړۍ يو تر ټولو فسادګرو هېوادونو په لړ يد فساد په مخن -١٠
 .يليې ننګو ېستونز ېکې راوست چې پرمختګ او سوداګريز

 ىمنځته راغل ېالند ېجوړجاړي په ترڅ د بهرنيو تر څارن سياسي ( کسانو د يوناوړه٢)ودو د پيله له حکومت اوسنى -١١
له لومړۍ  همدارنګه  رسېږي، ته پاي کال ١٣٩٨ نېټه ١ په غبرګولي د هم يې موده هغه، درلوده نه يې بڼه قانوني چې

تېرو  هڅه وکړه.  لوحکومت وه چې قانوني بڼه يې نه درلوده او نه  يې د خپلو ىځايناستورځې څخه دغه حکومت هم يو ډول 
ولسي جرګې ټاکنو ته په کتو او ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې ځنډونه د حکومت توان او اداره دواړه تر پوښتني الندې 

 کلونو ٥ په يې ټاکنې جرګې ولسي د ،الى رڼې ټاکنې ترسره کړيګندوي چې دا حکومت هېڅکله نشي کوي او دا څرستراو
 .ځنډوي يې بلې تر ورځ او کوالى ترسره نشي هم ټاکنې ولسمشرۍ د دادى او کړاى ونشوې کې

 او ژمنې غولوونکېته   ولس حکومت ملي يووالي د المل راتګ منځته حالت نامناسب ياوسن د  پرته کله ش -١٢
 .سياسي نظام  له ګواښ سره مخ کړي هېوادد  چې شول المل ددې حرکتونه وړ ېپوښتن د ېځين او وه شعارونه

  قانون اساسي کې حالت يبيړن ېيواځ، ده نېټه ١ غبرګولي د ىپا د دورې  رياست  جمهوري د کې قانون اساسي په-١٣
د سياسي جوړجاړي له  ېحالت څخه د وتلو لپاره يواز يله اوسن لري چې اوسنيو حاالتو ته ځواب ويونکي ندي، يتوک
 حکومت کېداى شي او بس. ىځايناست ېالر

 په هم ټولګې ملي او سياسي لوري بل له او نلري بقا سياسي او يحقوق کومه څېه حکومت ىاوسن سره کتلو په ته والملون پورتنيو
 :دي ډول الندې په وړانديزونه زموږ دناړو پدې نو، دي غوښتونکي رهبرۍ نوي د لهخو يوه

قانوني او   څېه نور چې لپاره ددې د مرستياالن او ولسمشر شي، ونيول تيارى ته ېټېن ١ غبرګولي د اوسه  اهمد له •
 او ولسمشر ېرېچ که.کړي اعالن ټهېن ١ غبرګولي د ې پاىمود کاري ېخپلد  نو دي وړ منلو د چاتهمشورتي حق نلري او نه 

په  بايد  رېڅ په حکومت يووالي ملي د کې صورت ههغ  په ورکړي، دوام ته کار خپل خالف قانون اساسي د يې مرستياالن
 ترسره د ټاکنو رڼو او ېچار د حکومت ادارهنوموړې  بيا او شي جوړه اداره ېځايناست  يوه وا رامنځته ټولګه  يوه کچه لويه
 ترسره کړي. بيول پرمخ خبرو سولې د سره طالبانو له او کول

 يوک ښهنه   زړههم  تهلېږد  تسياس واک او ېالر سوليزې لهچې  غواړي حکومت هر څه مشوش کړي  چې ږيېمعلوم داسې •
په  واک خپل الرې له محکمې سترې د چې غواړي شانپ  په حکومتونو ناکامو ورېت دځکه  ،نه لري درناوى ته ولسواکي او

 بل څوک نشيبنسټ وکيل دى چې وکالت د موکل له اجازې پرته ل وغځوي. ولسمشر د ملت د رايو  پرناقانونه ډو
 .والىتمديد

ى، ند وړ زغملو د يې دا حکومت نور او ىد ىستړ ملت څخه دوام غيرقانوني د حکومت د ويچې   بهانه هره په لوري بل له •
ځايناستى  الر ېنۍيواز وتلو د څخه ناورين له   امله همدې له ،واړوي زيان ته ولسواکۍ ځوانې هېواد ديې  پايښت به

 حکومت دى.

 مخالفتونهبه   جوړښت دا .وژغوري څخه ناورين له ملتسره  جوړښتونو په خپلولو د پورتنيو  چې شي ىکوال نوماندان ولسمشرۍ د
 د او قانوني منتقي،ته   حالت دغه چې ده اړينه نو ملي مالتړ ته بېړنۍ اړتيا لري  يو ملي اداره  اوس دا راشي، به  سوله او کړي ورک
 .راوځي يې حلاو د ټولو په ګډون  ىټولمنل  او شي څېړل و اړخه له ارادې د ملت
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 دغه حالت کې پاته کېدو ننګونې

، جګړه به دوام راتالى نشي پرمختګ او امنيت کې هېواد په نو ونشي سوله چې کوي، نه سوله مخالفين سره حکومت اوسني
 مومي، افغانان به نور زيانمن کېږي. 

 پايله

  توګه په متفکر او پوه لوستي، يو د، الره ۍاو ګړند ينقانو دېېږن ترټولو اسانه،کې  ااو حاالتو په رڼوړاندېزونو  ،څېړنو د پورتنيو
 شته له يا شي ىځايناست خپله يا ېمخ له فرمان تقنيني يو د او نه کړي تکرار تاريخ ناوړه تېر چېده  هيلهدا  څخه غني ولسمشر له

 ښې او ټاکنو رڼو د ګډه په سره نوماندانو نورو پاتې او ټاکيو ځايناستى  الرې  له ټاکنو جنجاله بې او خپلمنځي د سره نوماندانو
 تېر څخه واک حکومتي ناقانونه مياشتې ٦ له غني ولسمشر که. يکړ جوړه شورا يا جرګه الرښودانو د لپاره حکومتولۍ ځايناستي

 .شي اتل يدرناو د ته قانون او ولسواکۍ سولې، د به کې ترڅ په شي،


