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 لومړى څپرکى

 

 نور رحمان لېوال

 (١٨/٧/٢٠٢٠) ٢٨/٤/١٣٩٩وړانديز نېټه: 

 

 اړ دوى ستونزه  دغه. ده اعتمادي بې يا باوري بې  ستونزه ستره ترټولو ترمنځ سياستوالو او حکومت ولس، د کې افغانستان په

 ټول ستونزه دغه باوري بې د. وګوري سترګه په شک د ته نورو او وکړي تمرکز قوم انډيواالنو، کورنۍ، ځان، پر چې  باسي

 او همکارۍ له خلکو خپلو د مجبوروي، يې پرديپالنې په  کوي، ښکار دسيسو پرديو د سياستوال ډول ځانګړي په  خو افغانان

 .کوي مخ سره  ستونزو ډېرو له دواړه ولس او  سياستوال کې پايله په او محروموي يې څخه خواخوږۍ
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 له دي، کې مخالفت يا  بډيالنې بهر څخه حکومت له  که او کې حکومت په چې هغوى سياستوال، او حکومت ملت، وخت دا

 ورکوي سر دي ناست کې سنګر په ته بل يو. رسيدلې ته اوج خپل باوري بې ترمنځ دوى د. دي ګرېوان او الس سره ستونزو ډېرو

 .کړې رامنځته يې عدالتي بې چې ورکوي نه سنګر لپاره ورور خپل د خو

 

 سياسي يو فضا باور د دغه. شي رامنځته فضا باور د يې  ترمنځ چې وي دا به راوړنه السته ستره ټولو تر لپاره افغانانو د

 ولري، بڼه قانوني او سياسي وي، پاک ناخوالو او درغليو له. وي  وړ منلو د ته لوريو ټولو چې شي  کوالى رامنځته جوړښت

 اوږدو له نوم په حکومتولۍ ښې او پرمختګ سولې، د نور  افغانان ځکه شي،  رامنځته ټوګه  ارزانه او ګړندۍ په او اسانه

 .دي شوي زيانمن او ستړي ډېر څخه بهيرونو

 

 پياوړى ال يې کې رڼا په ارزښتونو افغاني د چې رابولم هېوادوال او کوم وړانديز الندې لپاره حکومت ځايناستي ټولمنلي يو د

 .کړي

 

 د ځايناستي حکومت جوړښت

  په افغانان ته ولسواکۍ او سولې تلپاتې وي، دود کې قوانينو او سياست نړيوال په  راشي منځته بيړه به چې يوجوړښت داسې

 منلو د ته طالبانو او حکومت ولس، لوريو مهمو درې افغانستان د چې شي، کېداى حکومت ځايناستى يوازې. بوځي  الر لنډه

 .کړي نه احساس بايلونکى ځان لورى هېڅ او ووځي جګړې له ټول ترڅو. دي کول رامنځته وي، وړ

 

 د استازيتوب  په  ولس د  کسان خپلواک ٣٠٠لپاره حکومت ځايناستي د چې شي ورکړل حق دې ته ولس  : لومړى لورى  ولس

 د کلونو ٤٠تېرو  د او وړ  ولسمشرۍ د بايد کسان دغه استازيتوب په ولس د. ونوموي ځانونه لپاره ولسمشر ځايناستي

 اړوند به کسان څو يا يو  څخه قبيلې هرې خوښه، په قومونو مېشتو د کتو په ته حاالتو اوسنيو هېواد د. وي نه برخه ناخوالو

 د الر دويمه. نوماندوي لپاره ولسمشر ځاىناستي د يې به مالتړ په قوم د کې پاى.  کوي غوره کچه په قوم د بيا او لومړى قبيلې
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 ولس ترټولو  نومانديدل بڼست پر قوم د خو شي، کېداى الرې له جوړښتونو نورو او ټولنو مدني ګوندونو، سياسي د نوماندولو

 .دى پياوړى ګوندونو سياسي او حکومت تر سيستم قومي کې افغانستان چې ساتى ياد په.شي کېداى الره منلې

 

 حکومت کاله ١٩ تېر چې دى جوړ ډلو هغو له حکومت الندې تړون سياسي عبداهلل ډاکټر او غني ډاکټر د : دويم لورى حکومت

 نشو رامنځته هم يې يو خو وهي چيغې عدالت او ولسواکۍ حکومتولۍ، د دوى. دي برخه جګړې د کې هېواد  په او شريک کې

  .ونوموي نوماندان ١٥٠ خپل لپاره ولسمشر ځايناستي او حکومت ځايناستي د ډول په لوري  دويم د دې دوى. کړاى

 

 او حکومت ځايناستې د دي، ښکېل کې جګړه په څخه کلونو ٣٠ تېرو له او لري غوښتنه امارت د چې  : دريم لورى طالبان

 وګټله ولسمشري ځايناستې انډيوال دوى د که ونوموي، نوماندان ١٥٠ انډيواالنو خپلو له دې  لپاره ولسمشر ځايناستي

 .کړي اعالن دې امارت

 

 جګړه په لپاره ګټو د ډلو خپلو د دواړه طالبان او حکومت چې شي ونومول کسان برابر په لوريو دواړو د ځکه بايد څخه ولس له

 .کړي وړ باور د ولس د بهير به دا دي، تورن ناخوالو نورو او

 

 د ځايناستي ولسمشر ټاکل

 اړه په چارواکو د کمېسيونونو ټاکنو د چې څنګه لکه وشي ټاکنې مخامخ بڼه ژوندۍ په او رڼې دې ترمنځ کسانو ٦٠٠دغو د

 ته نوماند بل خوښې خپلې د هرومرو به بله او لپاره ځان د به يوه ولري رايې دوه  به نوماند ولسمشر ځايناستى هر. وشوې

 نورې او واليان وزيران، چې کابينه خپله ډول په ولسمشر ځايناستي د هغه وګټلې رايې ډېرې هرچا  چې کې پايله په. کاروي

 .وټاکي څخه نوماندانو ډلو درې دغو له بنسټ پر سلنې برابرې د دي، دندې سياسي مهمې

 

 د ډول خپلواک په به چارې ټاکنو د خو شي ترسره کې ځاى خوندي په ژمنتيا دفاعي او امنيتي په نړيوالو د دې ټاکنې دغه

 .کېږي ترسره او اداره لخوا نوماندانو
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 ځايناستى حکومت

 د به کې جرګه ولسي ځواک  مقننه د راولي، يې به کې واک خپل په او بدلوي ډول بشپړ په ځواک اجرائيه به  حکومت ځايناستى

 غړي خو رسېدالى ته پاى ځله څو وخت جرګې مشرانو د. ورډېرېږي  خوښه په طالبانو د  برخه درېيمه تناسب په استازو اوسنيو

 دغه او دي نوماندان غوره دوى لپاره ولسمشر ځايناستي د کې ونډه په حکومت د بيايي، پرمخ چارې ډول ځايناستي په يې

  خپلمنځي د شمېر برابر په به  څخه نوماندانو ډلو  درې پاتې له وروسته ټاکلو له ولسمشر ځايناستي د. شي لغوه بايد جرګه

 او دفاع. وشي ټاکنې جرګګيو واليتي لپاره جرګې ددغې به وروسته کال يو. شي کړل بشپړه  جرګه مشرانو د الرې له ټاکنو

 او اردو ملي د  سم سره وړتيا له به جنګيالي طالبانو د. جوړېږي  لپاره طالبانو چارواکو لوړو د برخه درېيمه به کې چارو امنيتي

 .کېږي ګومارل طالبانو د برخه درېيمه هم به کې ځواک  قضايه. کېږي ګومارل کې ليکو په پوليسو

 

  برخې نيمګړې ځواک مقننه د به کې کال دويم. راولي سمون قوانينوکې نورو او ټاکنو  د کې کال يو په به حکومت ځايناستى

 د. کوي ترسره ټاکنې  ولسمشرۍ د به کال درېيم په.  کوي ترسره ټاکنې جرګګيو ولسواليو او واليتي د لپاره جرګې مشرانو

 د دوره کلنه اووه يوه يوازې چې سپاري ته حکومت راتلونکي لپاره کالو ٧ د واک حکومت ځايناستى به کې پايله په ټاکنو

 ټاکنې کال شپږم په  به حکومت  هغه وو، نه ګټور او بريالي کې افغانستان په حکومتونه دورې دوه لري، به کولوحق حکومت

 .سپاري واک به ته حکومت نوي او کوي ترسره

 

. شي ګټونکي ټول به ډول  دې په او الره معقوله او ګړندۍ اسانه، ټوله تر وتلو د څخه کړکېچ اوسني له افغانستان د دا اند په زما

 د کې پاى حکومت يووالي ملي ١٣٩٨ د لکه حکومتونو نابرياليو سره، خپلولو حکومت ځايناستي د کې افغانستان په به هم

 په. شي قانوني کول رامنځته حکومت بېپرې پروخت ستونزو نورو او کول ترسره نه ټاکنې  ولسمشرۍ د لپاره غځولو واک خپل

 کوزولو د څخه واکه له يې کې وخت په ناوړتيا د خو شي رسوالى ته واک حکومت قوانين اوسني افغانستان د چې وساتئ ياد

 .لري نه الر قانوني هېڅ
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 د چې ده ځکه ناشونې دا شي والړ پلونو په  حزب اسالمې د به طالبان چې انګېري داسې عبداهلل ډاکټر او غني ډاکټر  که اوس

 اسالمي د طالبان څو يو که اوس. وو شريک کې حکومت شوي رامنځته مخې له تړون د بُن د غړي برخه ډېرى حزب اسالمي

 د نجيب ډاکټر د چې انګېري داسې که هم طالبان. وي روانه جګړه  به  لپاره مودې اوږدې د او ځي نه ډېرى شي والړ الر  په حزب

 حکومت او طالبانو په موږ ځکه. وي ناشونې هم وروسته سرښندنو او وخت ډېر شي کېداى کړي چپه حکومت به څېر په حکومت

 .ومنئ وړانديز دا حکومت ځايناستي د وي ژغورالى مو مال او سر ولس  او ملګرو خپلو د چې لپاره ددې راځئ چې کوو غږ

 

 له نېټې لومړۍ غبرګولي د کال ١٣٩٨د کې پاى په حکومت يووالي ملي د ځل لومړي په حکومت ځايناستى چې ده وړ يادونې د

 نورو.  شوو وړاندې  ته نوماندانو ولسمشرۍ او حکومت ولس،  الندې سرليک تر الرېچارې اوږدې او لنډې وتلو د څخه کړکېچ

 دوه حکومتولۍ د جال جال دواړه  حکومت موقت يا لنډمهاله او  حکومت ځايناستى. وګورئ څپرکى دويم لپاره مالوماتو

 ولسواکۍ په درلودل حکومت ځايناستي له پرته قوانين ولسواکي د نشئ، مغشوش يې کې پېژندلو په چې پام دي، ډولونه

 .دي پرانستل الرې ته پسات سياسي اوستر وهل ملنډې
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 دويم څپرکى

 

 ځايناستى حکومت
 په رياستي ولسواکيو کې د نابرياليو حکومتونو

 او د ټاکنو پروخت د حکومت بديل

 وړاندېزونهد افغانستان لپاره 

 (١٤/٥/٢٠١٩) ٢٤/٢/١٣٩٨: وړانديز نېټه
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 يادونه

کال د غبرګولي په لومړۍ د ډاکټر غني او ډاکټر عبداهلل د ملي يووالي په نوم حکومت پاى ته رسيده.  ولس، د ټاکنو  ١٣٩٨د 
کمېسيونونه او د ولسمشرۍ نوماندان ټول په يوه خوله وو چې کمېسيون د رڼو ټاکنو وړتيا نه لري او نه هم د هېواد امنيتي 

 ١٧برابر دي. ټولو دا هڅه کوله چې  بايد يول بديل رامنځته شي چې سوله يې لومړيتوب وي. د ولسشمرۍ حاالت ورته 
نوماندان سال شول. خو په پاى کې موږ  ١٧نوماندانو ترمنځ د لسهاو ناستو په پايله کې زما د ځايناستي حکومت په وړانديز 

د ولسمشرۍ نوماندانو+ طالبانو نوماندانو ترمنځ دې ټاکنې وشي او  نوماندان زما د وړانديز پلويان شول چې ١١ .دوه ډلې شو
 يو کس د ځايناستي ولسمشر په توګه وټاکل شي. 

 

پنځه نوماندانو ويل چې د ځايناستي ولسمشر لپاره د دريمګړو کسانو ته هم الره پرانستل شي، پردغه سکالو يا موضوع خبرې 
پرته د ځايناستي حکومت نابريالي کولو لپاره  په حزوري /حضوري چمن کې الريون راونې وې. خو حنيف اتمر د ټولو له مشورې 

جوړ کړ چې په پاى کې يې دده ډله له منځه والړه او دى له نوماندۍ تېر شو. که په هغه وخت کې ځايناستى حکومت راغلى واى 
 نو سوله حتمي راتله او ولسواکي ډېر پرمختګ کولو.

 

و لپاره ډاکټر غني د سلګونو کسانو ژوند واخيست او په سلهاوو مليارده ملي او ولسي لګښت يې همدارنګه د خپل واک غځول
ناوړه ټاکنې ترسره کړې. خو لکه څنګه چې موږ ويل د ټاکنو پايلې ونه منل شوې او د يو سياسي تړون الندې يو بياځلې يو بل 

 نيمګړى حکومت وتپل شو.

 

 لنډيز

ال بدتر کړي،  به  سياسي ستونزو سره مخکېږي چې سياسي ټيکاو ېواد له حقوقي، قانوني اوه ،١په  غبرګولي کال د ١٣٩٨د 
د ملي  .سوله او امنيت نشي راتالى او د دوى په نه شتون کې پرمختګ نشي کېداى هلته چې سياسي ټيکاو نه ويچېرته 

 ټکر له ګواښ سره مخ کړى دى. اوس موږ  دولس  اوپايلو د ولسواکۍ بهير له سترو ګواښونو و يووالي حکومت پرلپسې ناوړ
څخه  ېغبرګونپالن دود پېړيو په درېمه نړۍ کې لهاو  ومخنيوىپالنه غوره کړ چې راځئ سياستوالو غږ کوو په ملت، حکومت او

ډنډورې چې  ېدغه تړاو د حکومت ناوړه او ناول هد ټولواکۍ بڼه خپله کړي، پ چې حکومت غيرقانوني حالت اوو ، پرېنږدوووځ
ړني حالت راوستلو او اړودوړ کې ېخپل پايښت په بي چې کړ حکومت اړوړه ذهنيت به نا . داوايي اوسنى حکومت بديل نلري

کېچن هېواد به ال نور کړ اوله دغه ناقانونه حالت څخه به د هېواد دوښمنان ګټه پورته کړي ، چې وځپيي به ي، ولسواکوينو
نو ځکه اړينه ده چې دغه حالت په . دغه ډول حالت به د هېوادوالو سر او مال  نور هم له زيانونو سره مخکړي، حالت ته بوځي

 ځي.وحل يې راو ىقانوني او اساسي توګه د ملت د ارادې له اړخه وڅېړل شي او ټولمنل ،منتقي

ملت ګواښ سره مخکوي، د ناوړه تاريخ يوه بله لسيزه پيلوي  اوس د ملي يووالي حکومت سرکښانو پورې اړه لري چې ځان او 
مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېرېږي چې په ترڅ کې به د سولې، ولسواکۍ او  ٦او که د سولې او پرمختګ لپاره له 

 قانون ته د درناوي اتل کېږي. 

کړي او هم به يې له واکه السپسر کړي، ځکه د خو په ډاډسره ويلى شو چې په واک کې پاتې کېدل به يې ګواښونو سره مخ 
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 
نېټې څخه وروسته د خپل  ١مادې بېړني حالت څخه ګټه پورته کړي، ترڅو د غبرګولي  ١٤٧د غځېدو لپاره د اساسي قانون  واک
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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:

 حکومت حقوقي ارزونهد اوسني حالت او 

او تړون  وکالتي ټولنيزه  يود  د قدرت تر السه کول  لري هنظامونو کې چې حاکميت په ولس پورې اړ په ۍولسواکد 
ر اهميت ېش ډېو چې وړتيا يې ولري. نو له همدې امله پدې تړون کې مهال سپارل کېږيله مخې هغو کسانو ته ټاکنو 

چې ملت يې د رايو له  کېږي ګڼلريترمنځ مهم توپۍ او ولسواکپاچاهۍ  ديکتاتورۍ،  ټولواکۍ،کاري موده د لري چې 
 الرې خپل وکيل ياني ولسمشر ته ورکوي.

د ولسمشر دنده د ) شوې ده  ټاکلبند کې د جمهوري رياست موده داسې  ٢مادې  ٦١د افغانستان اساسي قانون د  
لدې امله ځينې د پورتني حکم قيد )د ټاکنو  (نېټه پاى ته رسېږي ١کاله وروسته د غبرګولي په  ٥ټاکنو له ترسره کېدو 

د . ېږيځموده غ ۍد ولسمشرنو  ،چې ټاکنې )په هر دليل چې وي( تر سره نشي اټکلوي له تر سره کېدو وروسته( داسې
 ې په اړه همګدې ته ورته د ولسي جر ېده.غځوهم موده  ولسمشرکلونو کې د  ١٣٩٤ او١٣٨٨په  اټکلپر بنسټ   همدغه 

ملي شورا د کار ختمېدل هم د ټاکنو د ملي جرګې يا بند کې د  ٢ ېماد ٨٣د اساسي قانون د دى. حکم موجود  ناسم
تقنيني دورې  ١٦ څخه په ګټه، د اټکلله همدې  ټاکلى ده،نېټه  ١کاله وروسته د چنګاښ  ٥وروستي اعالن څخه 

ه . کورکړل شووخت  نور غير قانوني کاله  ٣ کاله يې خپل وو ٥ چې دوام وکړ کاله ٨ ټول ټاکنې ترسره نشوې، دې دورې
معيار وګرځوو نو هماغه ګمانونه منځته   بندونه ١مادو،  ٨٣او  ٦١اساسي قانون د  چېرې يوازې همدغه احکام 

 : د بېلګې په ډولدى، يې ځواب ويوونکى نه اټکل چې دغه ډول  را برسره کېږيدلته بنسټيزې پوښتنې  ، خوراوړي

ډول پلمو   الس ونه غواړي چې ټاکنې ترسره کړي تر څو واک کې پاتې شي او په ډول ىکه ولسمشر په لو -
 تړون سرنوشت د ولسمشرۍ )وکالت(ترمنځ  )وکيل( و خپله د ولسمشرا) موکل(  نو د ولس وځنډويهغه 

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

کتاتور ترمنځ چې له ولس څخه يې مشروعيت ير او يوه دولسمششوي  ټاکليوه  د حالت کې به  هدغپه  -
 وي؟ څهتوپير نه وي تر السه کړى 

ولې د مديريتي کمزورتيا او  ولسمشر دې ټاکنې ترسره کول وغواړيدا هم کېداى شي د بېلګې په ډول  -
ه امله ل کمزورۍسره کولو باندې ونه توانېږي  چې د همدغه رمالي امکاناتو د نشتون له امله د ټاکنو ت

ملت ق وګرځي چې دداسې کمزوري رهبر )ولسمشر( تچ کې پاتې کېږي نو ايا دا بايد ددې منېواد کړکېه
 ېږي؟ځد کار موده بايد د هغه قيد پربنسټ چې ټاکنې ترسره نه شوې وغ)وکيل( 

 خپل کار ته  لپاره ډکولوې تشې غدنابريالي کس ناوړتياوو چې تشه يې رامنځته کړې، د همدغه د ايا  -
او که د ځايناستي حکومت له الرې بل وړ کس ته بايد د سمون لپاره الره هواره شي چې د  دوام ورکړي

 ولسواکۍ بنسټ او ملت پرمختګ وکړي؟

وي او د ټاکنو ترسره کولو وس او توان ونلري او د ورته  ېپخپله د واک تشه رامنځته کړکه ولسمشر  -
 ؟نګه وينظام پايله به څدغه شان د اراده ونلريحالت د لمنځه وړلو 

همدا اوس له ه سرغړونې دي، وړنا حلچې ټاکنې نه وي ترسره  شوي موده غځېدلو  ربنسټپ د قانون ېپوښتنۍ پورتن
نون کې ددغه شان مبهم حالت قاځکه په اساسي  ده ستونزه  اټکل پخپله ډولدغه او  وان يوېورته حالت سره الس او ګر

، خو اړينه داده  وزېږول شي په پاى کېسياسي عرف ناوړه  ترڅو له هغو څخه يو  شوي راپيداداسې جزيرې   شتون سره
 . څخه ټولمنلى حل راووځي الرو مادو په پام کې نيولو سره بايد قانوني نورو عمومي اصولو او ټولو چې د
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ماده کې ملي  ٤. په يادېږي تچې جمهوريشوى ډول او څرنګوالى د اساسي قانون په لومړنيو مادو کې روښانه  د نظام 
چې پدې تړون کې د مودې  سپارل کېږي مرستهچې پخپله يا د استازو په   حاکميت د ولس يا ملت ملکيت ګڼل شوى

ښکاره ماتېدل ګڼل تړون بهر ده او د  د ولسمشر له وسه ړني حالت پرته ېېدل يې له بځاو دوام يا غ ىکلن د ٥عنصر 
 کېږي.

يا د ملي شورا تقنيني دوره په بېړني حالت کې پاى ته  ۍکم کوي  که د ولسمشرماده داسې ح ١٤٧د اساسي قانون 
ځول غ نورو مياشتو لپاره  ٤د  د ولسمشر او شورا د غړو کاري موده ،نه ترسره کېږي ېټاکن ې نو نو  ورسېږي

لويه جرګه راغوښتل کېږي. د بېړني حالت له پاى   ولسمشر لخوا دډېر وغځېږي نو مياشتو  ٤که بيړنى حالت له کېږي،
)ملي  جرګېه دې حکم کې روښانه راغلي چې د ولسمشر او ملي . پمياشتې وروسته ټاکنې ترسره کېږي ٢ ته رسېدو

د جګړې ويره، ناڅاپي  يعني (، يوازې په بېړني حالت کې جواز لري غځولکاري موده )له ټاکل شوې مودې څخه  (شورا
 يوازېيز ژوند وګواښي، ددغو دواړو بنسټونو کاري موده نبعي پېښو او نور له امله چې خپلواکي او ټولګډوډي، د ط

 ماده (. ١٤٣د اساسي قانون )  بنسټپر  مهال وېش ټاکلي شي او هغه هم د تمديدېدالىد څو مياشتو لپاره 

دې لويه جرګه را وغواړي  ددغو ټولو شي ولسمشر  ډېرمياشتو  ٤چې که بيړنى حالت له  دىمادې حکم روښانه  ١٤٧د 
 ىڅ بهانه نشي کوالېپه ه ولسمشرشي له بيړني حالت پرته ومنل عنصر بايد  مودېد  تړونرو موخه داده چې د يتداب

 . لى شيځونېټې څخه زياته خپله موده غ ١ کال د چنګاښ له ٥خپل کار ته دوام ورکړي او نه هم د 

بډ  په  کلونو کې د ولسمشر د کار دوام د اساسي قانون ١٣٩٤او١٣٨٨ ږي چې پهله پورتني حکم څخه په ښکاره معلومې
ول د اساسي قانون ښکاره له پښو الندې کول دي. نو پر ځکاله غ( ٣)تقنيني دورې درې  ١٦وو. همدا شان د  يا خالف

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

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

، د مشرانو جرګې مرستيالم ييو وخت کې مړه شول، په ترتيب سره به دو مرستياله ولسمشر او لومړى همدارنګه ک
د ولسمشر دنده په غاړه  بنسټمادې د حکم پر  ٦٧د بهرنيو چارو وزير د اساسي قانون  ريس، د ولسي جرګې ريس،

او کابينه دا اهليت نلري او همدا شان د  ولسمشر نونه دى، لت مادي حا ٦٨حالت د اساسي قانون  او اوسنىاخلي 
 . ځايناستى حالت لريمشرانو جرګه، ولسي جرګه او د بهرنيو چارو وزير قانوني تشه کې شتون لري او کلونه کېږي چې 

غوره  .نه ويخو دا به غير اخالقي کړبند حکم تطبيق شي  ١مادې  ٦٨ممکن د اساسي قانون و لپاره ګمارل د مرستياالنو
چې بيا به هېڅ  لټول شيوالرې  دى، حل چې تلپاتې ناستي حکومت يله الرې د ځا ټولګېد يوې ملي سياسي چې ده دا

 حکومت له قانون څخه ناوړه ګټه پورته کولو وړ نه وي.

 د اوسنى حالت او حکومت، سياسي ارزونه او د قانون جوړونې نشتون 

هم پر خپل ن يقوانهمداشان  ا لرييته اړت مشروعيت قانونياو  يم  لپاره حقوقواښت او ديپا خپل و نظام ديکچه چې  کومهه پ
ى، ستونزې رامنځته کوي  او د پوره نشې کړا وېايوخت اړت ن چې ديهغه قوان، ا پيداکوييه اړتوخت  سمون او جوړونې ت

و کې چې په ناورين يا له ناورين څخه هېواد وتوګه هغ ېځانګړپيداکوي، په  اياړتته  اسي مالتړيسستنونزو له منځه وړلو لپاره 
 نو کېيزموږ په قوان خو له بده مرغه  ږيېدل کيا ليراولي اړتټيکاو ته چې ملي  واسي جوړجاړييحالت کې شتون لري س وروسته 

 . شتون نلري توکيقانوني ونو لپاره جوړښت حکومتونوشراکتي  او داختالف  حکومت، بډيالې ډلې يا حزب ناستي يدځا

او  ت کړای شويريبحران مد ىشو  رامنځته په ترڅ کېټاکنو  کال کې ونه توانېدلو چې د ١٣٩٤نشتون له امله په  نو ديقوان ددغو
 دغه و، له بده مرغهش حکومت رامنځته  يوواليملي  ديې له کې يپا شو چېښت المل ينسبي پا اسي جوړ جاړی د نظام ديس
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 تيريټاکنو ښه مد وي او ديفساد مخن د ،ښتيپا نظام  ده چې دېحکومت  قانوني مالتړ نه درلود نو له همدې امله ونه توان
 ره ناوړه ګټه پورته کړهېډورو د ځواک څخه دواړو لچې المل  شو ناقانونتوب  دا کومې ژمنې چې يې کړې وې هغه ترسره کړي. 

ې ين سره مخ کړی او په نړېواله کچه يناور او و ستونزويهېواد  له کورن لې، دغو کړنووپال ېګټ يځانيې  او د ملي ګټو پر ځاى
 ته بيولي. حالت ډېر ترينګلي  هسر نړېوالوکې له يزموږ اړ

ت په ساتلو يامن دوی د ى،څخه د دندو ياساسله  ساتل يېت ياو وګړو امن لوواهېواد دچې  حکومت يووالي ملي  همدارنګه د
ددې  اودان شوي دي ياو شه ټپيانملکي وګړي  و زرهدان او په سل هاويري شهېسرت  ٥٠٠٠٠ له کې يچې په پا يکې پاتې راغل

السه ورکړې چې د نظام دهم مې يس هغه کلونو کې  ٥رو ېپه ت مو  پرځاى دوېرسته د  کې ملي ګټو پايله په  بېشانه سرښندنې 
 ترسيوري الندې وې.

ي ډول انحصارتدارکاتو په اداره کې په شکمن  هم د ېمالي پروساخيستى، اسي رنګ يفساد پرضد مبارزې هم س همدارنګه د 
کره  په ځينو تړونونو کې د ،ديکړي  او محدود کسان  يې پرې واکمن وه اداره کې راټوليپه  واکونه يې او ټول  شکل غوره کړې

او چارواکو حکومت له سرکښانو  يووالياو د ملی  شرکتونو استازي هم په الس ورغلي دي د  ته رسنيواسنادو په شتون کې چې 
ي او دا الر د وړ د وپوښتن دازنۍ سرچينې" پربنسټ ورکړل شوي چې و"ي د هد هغوي سره تړونون سره کورنۍ اړېکې لري او

 روڼتيا بنسټ نه شي کېداى .

قانون  ده چې د بېلګهولسي جرګې ټاکنې تر ټولو ښه  کال د ١٣٩٧ د پاته شو، کې هم ناکام پياوړتياپه ي ولسواکحکومت د 
تر سره کاله وروسته  ٣چې له قانوني مودې  ټاکنې وې،  اليجاو جنډکې  له درغليو پلمه د نړۍ په تاريخ کې تر ټولوسمونې په 

ول نډولسمشرۍ ټاکنې هم ځ مياشتې کېږي الهم د کمېسيون ترکار الندې دي همدارنګه د ٩دادى پايلې يې نږدې   شوې او
پاى ته رسېږي، حکومت  د سترې محکمې له الرې د  ١٣٩٨نېټه   ١ان تر دې چې د حکومت کاري موده د غبرګولي په  ږیېک

هم په داسې وخت کې چې ولسمشر غني پخوا د خپلې نوماندۍ پروخت د خپلې مودې د غځولو ناقانوني هڅه کوي هغه 
پخواني حکومت ورته پرېکړه نه منله او هغه يې غيراخالقي، غيرقانوني او د شرم وړ بلله، خو اوس د خپل واک غځېدو لپاره په 

 الندې راوستلې ده.پوښتنويې تر اسي اراده يحکومت س چې دډېره سپينسترګۍ همغه  هڅه کوي، 

ن په موخه له دولتي يکمپا په مقابل کې د سياالنو خپلو ده الۍ لپاريس ولسمشرۍ ټاکنو د داوسنى ولسمشر  همدارنګه 
کې د ګډون حق لويپه ملي مساډول رقانوني يپه غ و ته غړ ې ډلېڅخه ناوړه ګټه پورته کوي او دخپل واکونواسي يامکاناتو او س

حکومت  دپر بنسټ  له بل نوماند څخه مالتړ کوي حقوقو بنسټيزو  وخپل او د لري ېکې دند دولتهغه کسان چې په  ورکوي او
 . ږيېله لوري له دندې ګوښه ک

د ولس د غوښتنو خالف پاتې راغلى، د   کې ټينګولو ثبات په ارګ دسولې په راوستلو او په هېواد کې دله بدمرغه نه يوازې 
 کولو هڅې کوي. ډب  ېمخحکومت يې د  ىد پيل شوې او په ښه توګه روان له لوري  االتو يکا متحده ايامرسولې بهير چې د

د ږي نو ېکامخ ستونزو سره مخد حاالتو ځواب نشي ويالى او حکومتونه د ن يکې چې کله قوان ۍ پربنسټ حکومتونولسواکد و
رامنځته کړي  بيا د مقنينه قوې له لوري ورڅخه   پرېکړې وړ  منلو دچې  ږيېا لېدل کيمالتړ ته اړتاو ملي جوړجاړي  اسييسيو 

قوانين جوړېږي. همدارنګه جګړه کې ښکېلو يا جګړه ځپلو هېوادونو کې کله  ناکله د واک سوليز لېږد د قوانينو د نشتون له 
د کړکېچ څخه  د وتلو امله نه کېږي او د بحران څخه د وتلو په  موخه  مخور او سياسيون د ملي ګټو او پخالينې لپاره راټولېږي، 

 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،  
کال  څخه  وروسته  حکومت قانوني بڼه ولري او  ١٣٩٨نېټې   ١حکومتونو او ولس ته د منلو وړ وي. ترڅو د غبرګولي له 

مشروع، خپلواکو،  رڼو او عادالنه ټاکنو ته الره هواره کړي. د سولې خبرو اترو کې هم ډېر خواره واره اندونه  د يووالي لورته 
ره مخالفين بوځي، ترڅو د جګړې پاى، اوربند او د مخالفينوسره تلپاتې سوله  راوستل شونې کړي، ځکه اوسني حکومت س
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سوله نه کوي. پورتنۍ 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.

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

لولپاره  الندې الرې چارې مرستندويه کېداى شي چې پرلپسې موږ لټولي او نېټې له کړکېچ څخه د وت ١کال  غبرګولي  ١٣٩٨د  
الندې (  ٣نېټې څخه ورسته يو بېپرې ځايناستى حکومت رامنځته شي چې په ترڅ کې مو درې ) ١څېړلي، چې د غبرګولي له 

د اوسنيو ولسمشرۍ نوماندانو+  يا سرپرست حکومت ىځايناستتګالرې پيدا، طرحه او پېژندنې ته برابرې کړي دي چې، 
د مشرانو جرګې مشر د ځايناستي ولسمشر او  د ځايناستي  په توګهې، اوسنى ولسمشر ټاکنو له الر مخالفينو څخه د خپلمنځي

 . په توګه

 د اوسنيو ولسمشرۍ نوماندانو+مخالفينو څخه د خپلمنځي يا سرپرست حکومت ىناست: ځايتګالره ېاو ټولمنل ۍلومړ

 ېټاکنو له الر

نن سبا زموږ د سياستوالو، رسنيو، چارپوهانو او حتا راتګ حکومت يا عبوري يا موقت  فغانستان کې لنډمهالى ا
نستان کې دوى د ځايناستي حکومت او بهرنيانو لپاره توده خبره او سياسي شننو کې په ناسم ډول برخه دى. په افغا

لنډمهالي حکومت ترمنځ په توپير کې سره ورک دي .اوس دا ډېره اړينه ده چې لنډمهالي يا عبوري حکومت سره د 
لنډمهالي او د  لپاره اړينه ده چې لومړى ېرامنځته شي، دداو قوانين  ځايناستي يا سرپرست حکومت په اړه پوهاوى

 ند يا تعريف وکړو.ژبيا ځايناستي حکومت پې

 حکومت Interimيا   Provisionalلومړى: لنډمهالى،عبوري، 

لنډمهالي حکومتونه هغه وخت رامنځته کېږي چې د پوره نظام نه شتون وي لکه د نويو جغرافيو د رامنځته کېدو په 
م او دولت له بدلون وخت کې يا په نظام کې بشپړ بدلون ته اړتيا وي لکه د يوې ځانګړې ايډيالوژي پر بنسټ نظا

د يرغل له ماتې څخه وروسته لنډمهالى حکومت او بيا د  يالي حکومت ته اړتيا وي لکه د شوروهوروسته لنډم
 وي. تالبانو اسالمي امارت بدلون پر اوسني حکومت او ورته نورو حالتو کې لنډمهالي حکومت ته اړتيا

 Caretaker Governmentدويم: ځايناستى يا
 يچې له بدمرغه زموږ قوانين ورڅخه بې برخې او نيمګړ ه،ومت د نړۍ د ډېرو دولتي قوانينو برخه دځايناستى حک

د  په سوليز ډول وي چې روان حکومتونه نابريالي وي او ولس دي. ځايناستي حکومت ته هغه وخت اړتيا يپاتې شو
که له درېګونو ځواکونو لکه ولسواکۍ پر بنسټ جوړو دولتو کې  د همدارنګه  .غوښتنه وکړي بدلولوحکومت 

يه څخه يو يا ډېر ناتوانه شي يا يې پر ټاکلي وخت ترسره نه شي، يا يو ځواک په بشپړ ډول بل ئنه او قضاييه، مقنئاجرا
قانوني غوښتنه يې وکړي نو ځايناستى  بدلولوتورن کړي چې ملت ته د حکومتي اسانتياوو ورکولو توان نلري او د 

 بنسټ د ملي يوالي حکومت رايو پر لګې په ډول که زموږ ولسي جرګه راپاڅي او د غوڅوېد بحکومت رامنځته کېږي. 
 ېټاکن د ولسي جرګې  شنډ کړي يا د ملي يوالي حکومت ولسي جرګه ړنګه کړي يا حکومت د نه همکاريو په لړ کې

 ځايناستي حکومت ته اړتيا ليدل کېږي. په دغو حاالتو کې پرخپل وخت ترسره نه شي کړاى نو

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

هېواد سياست کې خپله روا سياسي ونډه ترالسه کړي او هم سوله راشي،دوى بايد  هم د ،مخ نشيله سياسي زيان سره 
د بې پرې ځايناستي حکومت رامنځته کېدو غوښتنه وکړي. اوسني حالت سره ځکه مخامخ يو چې له بدمرغه د هېواد 
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ونين جوړول، نه يې غوښتل جوړ شوي او هغه وخت کې چا چې قان يقوانين د ځايناستي حکومت په برخه کې نيمګړ
کړي ځکه يې پر ځايناستي  سوليز ډول بدل چې ولس دا پياوړتيا ولري چې ناوړه حکومت يا د هغه يو ناوړه ځواک 

په خپله ګټه او د ولس په زيان څو ځلې ګټه  نوحکومت سترګې پټې کړي دي. دغه حالت څخه د وخت او تېرو حکومتو
تر ننه توده وساتله چې په په ناسم ډول د لنډمهالي حکومت غوښتنه  وول چې ځينپورته کړه او حاالت يې تردې راورس

 بشپړ ډول ولس ته د منلو نه دى.

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

ورانولو لپاره د داسې سلګونو کسانو ليست چې خپلو ګټو او ډلو ټپلو پورې يې تړاو درلود واستاوه ترڅو د سولې 
جرګې دنده ده. خو  ې. سوله د غني، خليلزاد او د تالبانو )طالبانو( د يو کس يا دغو لوريو څخه د يوخبرې وننګوي 

کمپايني  ونه يميل سوه ٤شاوخوا  مشورتي جرګې په نومسولې څخه په ګټه پورته کولو د  ېله وارې يا موقعحکومت 
، هغه هم په وکړ ناقانونه کمپاينپه نوم د خوار ملت په ملياردونو لګښت ترشاه نورو  جوړښتونو  لګښت او د سولې 

ورځ جګړې او طبعي  هند کوي او پاته نور هرکرښې الندې ژو تر٪ هېوادوال د لوږې ٦٠ږدې ېداسي وخت کې چې ن
 ناورينونه ځپي.

غوښتونکي شي ړنۍ سولې لپاره اړينه ده چې سياستوال او ملت د ځايناستي حکومت ېله دغه حالت څخه د وتلو او ب 
ه ې په قانوني او سوليز ډول لياو په قوانينو کې داسې بدلون راولي که هر وخت کوم حکومت نابريالى وو چې ولس 

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

 د ځايناستي حکومت د ګمارنې تګالره

افغانستان له اوسني حالت څخه د وتلو لپاره ډېره اړينه ده حالت نه راولي، خو د  ېپه هېواد کې بيا داس ېلوى څښتن د
 .ني فرمان لمخې ځايناستي حکومت ته الره هواره کړييچې ځايناستى حکومت تجربه شي، حکومت بايد د يو تقن

ځانخوښي بډيالو يا تالبانو ته هم غږ وکړي چې خپله ونډه واخلي ترڅو ټول لوري په سوليز ډول برخمن شي خو له دغه 
او  او ځانغوښتونکي حکومت څخه دا تمه نشي کېداى چې د ملت په ګټه دې له واکه تېر شي. نو اړينه ده چې ملت 

چې په راتلونکو  نوماند کړي  يو يا څو کسان پر تالبانو غږ وکړي چې ځايناستي حکومت ته خپل د خوښېملتپال 
ددغې تجربې په  و د رڼو ټاکنو له الرې د واک سوليز لېږد وشي.ټاکنو کې له خپلو شرتونو )شرطونو( سره برخه واخلي ا

 قانوني بڼه غوره کړي.  حکومت ىځايناستاو  وروسته قوانينو کې بدلون راشيراتلونکو حکومتونو کې  رڼا کې 

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

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

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

کې يو کس د ځايناستي ولسمشر په توګه وټاکل شي. واک ورکړل شي چې  څکړي او له دغه منځ څخه د رڼو ټاکنو په تر
ي او پرته ځچارې پرمخ بو ېجوړه کړي چې د هېواد اړيند اوسني حکومت په جوړښت کې  زه کابينه کسي ١٥يا ١٠اړينه 

شو د  ىهرڅوک چې د ټاکنو په ترڅ کې ځايناستي حکومت ته بريال. له ټاکنو نورې پرمختيايي چارې وځنډول شي
 ولسمشرۍ نوماندۍ څخه به تېرېږي. ١٣٩٨

ږي. ېه شي چې د مشورې تر بريده به د ځايناستي حکومت ترشا ودرملي جرګې جوړبه پاته نوماندانو څخه  ١٨
په رڼا کې حاکم ګوند  ۍترسره او په سوليز ډول د ولسواک ېمياشتو په موده کې رڼې ټاکن ٦-٣ځايناستى حکومت به له 

ند څخه پر يا حزب حاکم ته واک وسپاري او په خوا کې بايد يو بډيال ګوند يا حزب اختالف له دويم راتلونکي نوما
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تر هغو  حکومت د څارنې لپاره جوړ کړي. د ملي يووالي حکومت په ډول د هر ډول ګډ حکومت رامنځته کېدو څخه 
 . وشي ترڅو چې شريک يا مختلت حکومت لپاره قوانين ټاکل کېږي مخنيوى

 

وماندانو سره ، رسمي د دې لپاره چې د ځايناستي ولسمشر د ټاکنې بهير مالتړ پراخ شي نو کېداي شي د ولسمشرۍ  ن
، د علماو رئيس، د مشرانو جرګې رئيس، د ولسي جرګې رئيسسياسي ګوندونو،جهادي مشرانو، د سترې  محکمې 

، نورو صنفي او مسلکي ټولنو مشرانو  ته د رايې ورکولو حق ورکړل شي، رئيس، د حقوق پوهانو د ټولنې رئيسشورا 
 تونزو سره مخ کړي.خو د وخت او سرچينو نشتون به دا بهير له س

 

همدارنګه راتلونکي کې د ځايناستي حکومت لپاره موږ يو بله قانوني الره هم درلودالى شو، د ولسمشرۍ د مودې 
ورځې  ٣٠نېټه ټاکل شوې، ترمنځ يې ١نېټه او د ملي جرګې يا ملي شورا د پاى موده د چنګاښ،١پاى د  غبرګولي،

مياشتې وخت راکړي که د وخت حکومت ونه ٣وټاکل شي نو دا به موږ ته  ١دي، که د ملي جرګې پاى نېټه د وږي 
مادې پر بنسټ به د جرګو له  مشرانو يو ځايناستى  ٦٧توانيد چې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کړي نو د اساسي قانون 

 ره کول او واک ټاکلي ولسمشر ته سپارل وي.وټاکل شي، چې يوازېنۍ دنده به يې د ولسمشرۍ ټاکنې ترس

 

 د دې تګالرې ګټې

مياشتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر شي، په ترڅ کې به د سولې، ولسواکۍ  ٦که ولسمشر غني له  -１
 او قوانينو ته د درناوي اتل شي.

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

 ناوړه حکومتونو لپاره نه کارېږي. د ملت شتمنۍ به په ناوړه ډول د کمپاينونو او -３

د ځاىناستي حکومت  د راتګ له وېرې به حکومتونه  ناوړه چارې نه ترسره کوي او قانون ته به درناوى   -４
 کوي.

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

 ي ګټو پر خالف هڅې نه کوي.دحکومت هېڅ قوه به د مل  -６

 ددې تګالرې زيانونه

 اوسنى حکومت به يې په اسانه نه مني، چې له روڼاندو، سياستوالو او ولس څخه به هلېځلې غواړي. -１

 په توګهولسمشر د ځايناستي  اوسنى ولسمشر : ه تګالره دويم

ولسمشرۍ له  ١٣٩٨دنده واخلي اوله  ځينې نورې ټاکنيزې ډلې وړانديز کوي چې اوسنى ولسمشر د ځايناستي په توګه
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 
ې په افغانستان کې سياسي شتون لري  په وړاندې به  اوسنى ولسمشر د ځايناستي هېوادونو استازو او هغوى چ

( جرګې به د ٢ولسمشر په توګه چارو سنبالولو، د رڼو ټاکنو ترسره کولو او سوله  راوستلو  دندې په غاړه لري، دوه )
ولۍ او پخالينې څار لپاره ولسمشر سره د مرستې لپاره جوړېږي چې يوه يې سياسي او  ټاکنيز څار او بله د حکومت

 وي. دا هم د سياسي ټيکاو لور ته تګ او له  ناورين څخه د مخنيوي  يوه بله  الر کېداى شي. 
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نېټه د حکومت وخت پاى ته رسېږي  ١کال د غبرګولي په  ١٣٩٨يوځل بيا ټينګار کوو چې د اساسي قانون پربنسټ د 
او قانوني جوړجاړي جواز نلري. په همدې بنسټ اړينه ده چې او له دې وروسته اوسنى حکومت هېڅ سياسي، حقوقي 

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

شتې ناقانونه حکومتي واک څخه تېر شي، په ترڅ کې به د سولې، ولسواکۍ او قانون ميا ٦که ولسمشر غني له  -1
 څخه د درناوي اتل شي.

 قانون به خپله ولسمشر عملي کړى وي. -2

 د دې تګالرې زيانونه

 کېداى شي ولسمشر غني سره مخالفين سوله ونه کړي، لکه اوس چې ورسره خبرې نکوي. -１

 ن ونه مني نو کېداى شي هېواد بحران ته الړ شي.د ولسمشر غيرقانوني واک  به سياسيو -２

 د قانون ماتېدو اصلي عامل به خپله ولسمشر وي.  -３

 : د مشرانو جرګې مشر د ځايناستي ولسمشر په توګهه تګالرهمېدر

 ( کلنه دوره د٥) مادې پر بنسټ پنځه ٦١حقوقي پلوه د حکومت وخت د اساسي قانون ځيني نورې ډلې وايي چې له 
  څخه په اټکلمادې  ٦٨به د اساسي قانون  مشرجرګې  مشرانود ېږي او وړانديز کوي چې نېټه پاى ته رس ١ه پ يغبرګول

 مشرتابه جرګه د او رڼې ټاکنې به ترسره کړي. ترالسه کړي دنده ولسمشر  ځايناستي داو د جرګو د قانونيت  په ترڅ کې 
کې  اړوندچارو او نورو څار څخه حکومت له ځايناستيږي، ېد وروستي لست څخه به جوړ چې د ولسمشرۍ نوماندانو

 او همکاري کوي.مرسته 

مادې پربنسټ د ځايناستي ولسمشر دنده پرغاړه اخلي او د ملي  ٦٧د ولسي جرګې مشر به د اساسي قانون د 
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.

ډول حکومت سپاري  سوليزته په  رئيسحکومت   ځايناستي نېټه د ١غبرګولې په  لي حکومت چارواکي به دد ملي يوا
مادې په کارولو  ٦٧ ناو د اساسي قانو بنسټبند پر ١مادې  ٦٦به د اساسي قانون  مشرحکومت  ځايناستي ياو د نو

 ږي. ېليپ

ټاکنې په خپل وخت ترسره کوي. په ټاکنيز وخت کې  بند پر بنسټ ٣مادې  ٦٧به د اساسي قانون  سئيرحکومت  يد نو
د ځايناستي ولسمشر د لېرې کولو او نوى ځايناستي ولسمشر ټاکل  د منلو وړ نه وي او ډول غوري به هېڅ ېځنډ او ب

 به د مشرتابه جرګې د غړو لخوا ترسره کېږي.

 د دې تګالرې ګټې

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

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

 د دې تګالرې زيانونه

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

 ولسمشرۍ نوماندانو سربېره د ګوندونو، مدني ټولنو او نامتو کسانو څخه ځايناستى حکومت: څلورمه تګالره

 کلنه دوره د مادې پر بنسټ پنځه ٦١ت د اساسي قانون حقوقي پلوه د حکومت وخځينې نورې ډلې وايي چې له 
ېږي. دوى  وړانديز کوي چې د ولسمشرۍ نوماندان چې له خپلې راتلونکې نوماندۍ تېر نېټه پاى ته رس ١په  يغبرګول

شي ورسره سياسي او مدني جوړښتونه وړ کسان د ځايناستي ولسمشر لپاره ونوموي او رايه ورکوونکي د ولسمشرۍ 
ان او د اړوندو جوړښتونو مشران يا له دوى څخه يوه ډله وي. دغه ډله غواړي چې په هر ډول وي د ملي يووالي نوماند

حکومت پاى  ومومي که پايله کې يې هر وړ  يا ناوړ کس واک ته رسېږي د دوى لپاره اړينه  نه ده. ددې لپاره دوى 
ار واخلي چې ډېرى د ځان ملګري کړي. نو ځکه وايي غواړي چې د ځايناستي حکومت راوستلو لپاره له هرې وسيلې ک

نوماندانو سره يوځاى ځانونه ځايناستي ولسمشر لپاره  ١٨چې ګوندونه، مدني ټولنې، نامتو کسان، د ولسمشرۍ له 
نومولى شي. که  داسې وشي د ځايناستي ولسمشرۍ  هيلمنو نوماندانو  شمېر به  سلګونو ته ورسېږي چې يوې 

ۍ ته به الره پرانيزي.  سره لدې چې دغه تګالره  په بشپړ ډول د نوماندانو ترمنځ د بې باورۍ، پرځان د انارشي او ګډوډ
نه باور او نه همکارۍ ترجماني کوي خو دوى د ولسمشرۍ نوماندانو د شورا په نوم ګواښ کوي چې که د ملي يووالي 

 دوام ورکړي  پر وړاندې به يې غبرګون وښيي.نېټې څخه وروسته خپل غيرقانوني کار ته  ١حکومت د غبرګولي له 

 د دې تګالرې ګټې

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

 د دې تګالرې زيانونه

راټولول ، په يوه  تګالره سره جوړېدل  به ډېر وخت  او سرچينو ته اړتيا ولري  چې  دا بهير به  له ستونزو سره مخ  -１
 کړي.

 سره مخ شي. کېداى شي بهير له ګډوډيو -２

 يو ناوړه کس کېداى شي واک ته ورسېږي. -３

 

 افغانستان کې ولې ځايناستى حکومت؟

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

اوس يې په ناوړه توګه له وخته وړاندې ټاکنيزې سيالۍ پيل کړي. له مودې وړاندې له دولتي امکاناتو او ادارو څخه په څرګند 
ومتي پرېکړو ملت په بوديجه په سترو حک ډول غيرقانوني کمپاين لپاره ګټه پورته کوي، د خپلې ټاکنيزې ډلې نويو غړو ته د

همدارنګه هغه کسان چې د خپلو بنسټيزو حقوقو پر بنسټ له بل   کې د ټولو قوانينو او تګالرو په خالف د ګډون حق ورکوي.
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 

  ي.ش وسپارل حکومت ته يبايد ځايناست

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

هېواد له حقوقي، قانوني اوسياسي ستونزو سره مخکېږي چې سياسي ټيکاو به  ال بدتر ١٣٩٨نېټه  ١د غبرګولي په -٢
 امنيت نشي راتالى او د دوى په نشتون کې پرمختګ نشي کېداى.کړي، چېرته چې سياسي ټيکاو نه وي سوله او 
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د ټکر له ګواښ سره مخ کړى  يې ولسننګولې او د ملي يووالي حکومت، پرلپسې ناوړه پايلو د ولسواکۍ بهير  -٣
 دى.

حالت او ړني ېد ټولواکۍ بڼه خپله کړې دا به حکومت اړ کړي چې خپل پايښت په ب د حکومت غيرقانوني حالت  -٤
به وځپي له دغه ناقانونه حالت څخه به د هېواد دوښمنان ګټه پورته کړي او ال  يړ راوستلو کې وګوري، ولسواکواړود

 نور کړکېچن حالت به راشي.

غواړي چې په خپلو شومو پالنونو سره د  ېندى بلک ريښتينى  په راوستلو کې ېدا چې د سول ېحکومت نه يواځ -٥
له ګواښ سه مخ کړي او دا ملي پروسه په داسې  ۍاسي غوښتنه چې سوله او امنيت دى د ناکامافغانستان د خلکو اس

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

کلونو جګړو څخه  وروسته سوله او امنيت د ولسواکۍ او ملي ارزښتونو په رڼا کې د هېوادوالو   ٤٠د تېرو -٦
ټيزه غوښتنه ده چې يوازې د رڼو ټاکنو په پايله کې قانونيت او مشروعيت راتالى شي. رڼې ټاکنې د نظام د پايښت بنس

 او تلپاتې ولسواکۍ لپاره زموږ د وياړلي ملت نه هېريدونکى اصل دى. 

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

په دفاعي او امنيتي برخو کې د مشرتابه کمزورتيا د دغو ځواکونو د بېشانه مړيني زيان او د حکومت تر واک -٨
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.

 د افغانستان د حقوق چې تر پښو الندې شوي د ملي يووالي حکومت کې   د اساسي قانون مادې ډېرې٪  ٧٠تر  -٩
د ولسمشر له لوري  ېي ىرېدي چې ډ شوي پښو الندې تر مادې  ٩٤مادو څخه  ١٦٢لمخې له  څېړنوټولنې  پوهانو 

 ه.دې شو سرغړونه

کې يې افغانستان د نړۍ يو تر ټولو فسادګرو هېوادونو  د فساد په مخنيوي کې هم حکومت ناکام وو او په پايله -١٠
 په لړ کې راوست چې پرمختګ او سوداګريزې ستونزې يې ننګولي.

جوړجاړي په ترڅ د بهرنيو تر څارنې الندې منځته سياسي  ( کسانو د يوناوړه٢دوو)اوسنى حکومت له پيله د  -١١
همدارنګه  له  کال پاي ته رسېږي، ١٣٩٨نېټه  ١هغه موده يې هم د غبرګولي په ، چې قانوني بڼه يې نه درلودهراغلى 

لومړۍ ورځې څخه دغه حکومت هم يو ډول ځايناستى حکومت وه چې قانوني بڼه يې نه درلوده او نه  يې د خپلولو  
ړه. تېرو ولسي جرګې ټاکنو ته په کتو او ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو کې ځنډونه د حکومت توان او اداره دواړه هڅه وک

د ولسي جرګې  تر پوښتني الندې راوستي او دا څرګندوي چې دا حکومت هېڅکله نشي کوالى رڼې ټاکنې ترسره کړي،
 . هم نشي ترسره کوالى او ورځ تر بلې يې ځنډويکلونو کې ونشوې کړاى او دادى د ولسمشرۍ ټاکنې  ٥ټاکنې يې په 

او  ژمنېغولوونکې ته  حکومت ولس  ملي يووالي نامناسب حالت منځته راتګ المل د يد اوسن ک پرته له ش -١٢
 سياسي نظام  له ګواښ سره مخ کړي. هېوادد وړ حرکتونه ددې المل شول چې  ېد پوښتن ېشعارونه وه او ځين

 حالت کې اساسي قانون  يبيړن ېيواځ، نېټه ده ١غبرګولي  ى دپا د دورې رياست   د جمهوريپه اساسي قانون کې -١٣
له اوسني حالت څخه د وتلو لپاره يوازې د سياسي جوړجاړي له  توکي لري چې اوسنيو حاالتو ته ځواب ويونکي ندي،

 الرې ځايناستى حکومت کېداى شي او بس.

هم  ټولګېاو سياسي بقا نلري او له بل لوري سياسي او ملي  يڅ کومه حقوقېحکومت ه اوسنىته په کتلو سره الملونو پورتنيو 
 د زموږ وړانديزونه په الندې ډول دي:ناړو پدېنو ، د نوي رهبرۍ غوښتونکي دي لهپه يوه خو
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قانوني او  څ ېونيول شي، ولسمشر او مرستياالن د ددې لپاره چې نور ه تيارىته  ېټېن ١اوسه د غبرګولي   اله همد •
 ېرېټه اعالن کړي.که چېن ١د غبرګولي  ې پاىکاري مود ېخپلد چاته د منلو وړ دي نو مشورتي حق نلري او نه 

حکومت  يووالي صورت کې د ملي ههغ ولسمشر او مرستياالن يې د اساسي قانون خالف خپل کار ته دوام ورکړي، په 
ې چار د حکومتاداره نوموړې  بيااو  اداره جوړه شي ځايناستې  و يوهارامنځته  ټولګه لويه کچه يوه بايد په   رېپه څ

 ترسره کړي. له طالبانو سره د سولې خبرو پرمخ بيول او رڼو ټاکنو د ترسره کول او

ښه نه  زړه هم ته لېږد  تسياس ک اووا ېسوليزې الر چې لهغواړي  حکومت هر څه مشوش کړي  ږي چېېداسې معلوم •
شان غواړي چې د سترې محکمې له الرې پ ناکامو حکومتونو په  ورېد تنه لري، ځکه ي او ولسواکي ته درناوى وک

په ناقانونه ډول وغځوي. ولسمشر د ملت د رايو  پربنسټ وکيل دى چې وکالت د موکل له اجازې پرته بل خپل واک 
 څوک نشي تمديدوالى.

د زغملو وړ  يې دا حکومت او نور ىد ىوي د حکومت د غيرقانوني دوام څخه ملت ستړچې   لوري په هره بهانه له بل •
يوازېنۍ الر ناورين څخه د وتلو  له  له همدې امله  واړوي،د هېواد ځوانې ولسواکۍ ته زيان يې  ى، پايښت بهند

 ځايناستى حکومت دى.

به   دا جوړښت .ملت له ناورين څخه وژغوريجوړښتونو په خپلولو سره  د پورتنيو  شي چې ىد ولسمشرۍ نوماندان کوال
ته  نو اړينه ده چې دغه حالت  ملي اداره  يو ملي مالتړ ته بېړنۍ اړتيا لري راشي، دا اوس  به  مخالفتونه ورک کړي او سوله

 حل يې راوځي.ولو په ګډون ى او د ټټولمنل  او منتقي، قانوني او د ملت د ارادې له اړخه و څېړل شي

 دغه حالت کې پاته کېدو ننګونې

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

 پايله

اسانه، نېږدې قانوني او ګړندۍ الره، د يو لوستي، پوه او متفکر په د پورتنيو څېړنو، وړاندېزونو او حاالتو په رڼا کې ترټولو 
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 

او پاتې نورو نوماندانو سره په ګډه د رڼو له شته نوماندانو سره د خپلمنځي او بې جنجاله ټاکنو له  الرې  ځايناستى وټاکي 
مياشتې ناقانونه  ٦ټاکنو او ښې ځايناستي حکومتولۍ لپاره د الرښودانو جرګه يا شورا جوړه کړي. که ولسمشر غني له 

 حکومتي واک څخه تېر شي، په ترڅ کې به د سولې، ولسواکۍ او قانون ته د درناوي اتل شي.

 


