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 اداره  انتقالي اداره، موقت
 

 دولت اسالمي جمهوري او 
 

 ضرورتونه:  جوړښت د ادارې موقتې د
 

شي کړل پرېجوړ دولت چې وو نه موجود شی هیڅ او فلج افغانستان وکړو، سقوط امارت اسالمي طالبانو د چې کله
 له  اساس شوې، چور کېده،ادارې نه استفاده هغه  له وو  چې کوم درلود نه مو قانون اساسی ړنګې، مو ادارې تولې ،

اد میاشتنۍ شپږ موقتې یوې کې وخت پهدې نو وو، زیاته  حده له زورواکې وو پاچا ځان  د څوک هر وو، تللی منځه
 ته رامنځ اداره موقته سم سره یریکړې د بون د چې هغهوو کړي، برابر اساسات څه یو چې ترڅو وو اړتیا ته ارې
قانو اساسي کې دوره دې په ترڅو شوه ونیول تادیه لپاره ادارې  دانتقالي شول، شروع څخه اساس له څه هر او شوه

جمه ریس منتخب الرې له انتخاباتو ازادو د کې فضا دیموکراتیکه په ولس او شي الرههواره ته انتخاباتو او جوړ ن
 وټاکي.  ور

 

ډ  تدرجي په اساسیکارونه شو، وټاکل جمهور رئیس وشول انتخابات شو، تصویب قانون اساسي کې دوره انتقالي په
 وړ پام د کې کلونو شلو تیرو موپه اوسه تر او یو خاوندان نظام جمهوري اسالمي یو د  نن ده هغه شول، شروع ول

 درلودې.  راوړنې السته
 

 پاتې همنیو شاته نو یو نه مخکې که څخه هېوادو ګاونډیو له کړي، مزل اوږد مو کې  کلونو شلو تېرو په چې اوس
 چې کې حال داسې په شو الړ شاته کاله شل بیا ځل یو سره اسندالل او منطق کوم په شوي،
 .ولر هم سیستم شوی جوړ

 

ا حمایت نه نظام همدې له اووسو دېخاورې د بچیان اصیل مونږ او اوسې نه ګټې شخصي هیوادو نورو د چیرې که
  کو. پاچاهي به زړونو په خلکو د کړه خپله مو ملترایه د که او کو کار ګډه په ته  انتخاباتو راتلونکې او عالنوو
ه  خاطرې ښې ندیچندانې جوړ چې تنها نه بچیان ویښ یواده ګران د زمونږ سره نظام او ادارې انتقالي د کالم خلص

 لري.  ترې نه م
 

 دي؟ خوشحال  څوک ته ادارې موقتې
 

 دي.  کې خطر په یې ګټې چې واکان زور او سیاسیون هغه .1
 لري.  دوسیې غټې غټې کې څارنوالي په  چې اشخاص هغه .2
 کېږي. ورسره به حساب او راغلي کې نقشه په  چې غاصبین هغه .3
 دي.  شوي برخې بې څخه قراردادونو د او پروژو غټو له  دولت د چې مافیا غټه .4
مسلک یې پهعوض ګوښه دندو له اخستلو یې به معاش ډبل او ناست کرسیو په  لسېزې څو چې اشخاص هغه .5
 دي.  شوي ګمارل   کسان ي
 

 نظام؟  جمهوري اسالمې فعلي که او ده ښه اداره موقته ته مونږ چې وکړي قضاوت اوس دې ولس
 وي. رایه  نظام جمهوري اسالمي په به اکثریتو د چې یم باوري زه 

  شي. تکرار بیا تجربې ترخې پخوانۍ چې نغواړو مونږ
 جمهوریت  اسالمي اففانستان د زمونږ وي د  سرلوړی او ژوندی
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