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 موقت که انتخابي حکومت؟ 
 

 موقته که دایمي سوله؟ 
 

 .ومت د جنګساالرانو او جګړه مارو او ددوۍ د باندني پلویانو حکومت دیموقت حک
 

 .انتخابي حکومت د ولس د ارادې مظهر او د ټولو افغانانو حکومت دی 
 

 .اوربند په هر حالت کې د سولې د پیل ټکی او ضروري شرط دی 
 

 
السونه وپړکوي. دا سوله  د هیواد ځوریدلي، کړیدلي خلک به هرې هوکړې ته چې د سولې څرک پکښې لیدل کیږي 
 .به د لمرڅو وړانګې وي او یا ثابته، عادالنه سوله ؟ دابه وڅیړو. هیله ده تر پایه یې ولولۍ 

ـ موقت حکومت، عبوري او یا انتقالي حکومت، که د اوسني چارواکو، پروني جهادي جنګساالرانو او طالب جنګیالیو 
څخه، په کنفرانسونو کې د باندنیو هیوادو په الس رامینځته شي، هره نوې بڼه چې ورته ورکړی شي، دا به د بن د  

خپلې تاریخي اشتباوې، چه د لویو پرګنو په وړاندې یې کنفرانس ادامه وي، په دې توپیر چې لوی زبر ځواکونه به  
 .تر سره کړي، تالفي کړي او دهغو ۍ جهادي استاذو ته به غوښنه برخه پکښې ورکړي

که هرڅه ښه روان وي: د چوکیو د ویش پر سر نارضایتي څرګنده نشي، کومه ناراضي ډله یا د کوم هیواد استخباراتي  
نو موقت حکومت به د څو کلونو په موده کې ټاکنې جوړې کړي، یا د ولس یا د  ګروپ دجنګ بیرغ پورته نه کړي، 
 .نخبه ګانو په رایه به ولسمشر وټاکي

خو، په دې دوه درې کلوکې به د موقت حکومت هره ډله خپل اساسي وخت او انرژي په راتلونکي دولت کې د غوړې  
بیسوادي، اختالس، نا امني او اداري فساد د زیاتیدو   برخې د الس ته راوړلو په موخه کاروي. نو ځکه د مرض، فقر،

احتمال شته. د موقت حکومت هر وزیر به غیر مسؤل او واجب االحترام وي ، د چور او فساد دپاره به یې الس  
خالص وي، دی به څوک د خپلې څوکۍ نه خوځولی نه شي، د پخوا په شان به وایي ، داچوکۍ ورته کنفرانس ورکړې  

 .ده
بي حکومت، که د بیړنیو ټولټاکنو له لیارې مینځته راشي، د ولس د ارادې څرګندوی به وي. کیدای شي په دې ـ انتخا

ټول ټاکنو کې د جهادي ګوندونواو طالبي تحریک مشرانو او جنګیالیو سربیره، د اوسني حکومت په دننه کې ملکي  
چې د ټولو شمیر یو ملیون ته نه رسیږي، دننه په او نظامي کارکونکو، مدني او سیاسي فعاالنو د اشتراک سره سره،  

افغانانو ته د ګډون او د رایې  ایران او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشتو ملیونونو  افغانستان کې، بهر په پاکستان، 
ورکولو زمینه برابره شي. ټاکل شوی مشرتابه به د ولس په سترګو او نړیوالو په نظر د ملي مشروعیت او اعتبار 

 .يخاوند و
د بیړنیو انتخاباتو له لیارې نوي ټاکل شوي چارواکو ته د قدرت انتقال به نړیواله منل شوې عنعنه، د واک د سوله ایز  
انتقال دود، په افغانستان کې بیا ټینګ کړي. که نه نو هر بهرنی هیواد به د خپلو ګټو د پاره یوه جنګي ډله جوړوي 

د   به  د  او د څو کلونو خونړیو شخړو وروسته  اداره په مصنوعي ډول  د خپلې خوښې  انتقالي  دولت پر ځای یوه 
کنفرانسونو له لیارې پر خلکو تحمیلوي. د پخواني دولت په مټه بنا شوي سیستمونو برخه لیک به د نوو چارواکو نیت 

 .پورې تړلي وي
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پاته نشي چې د زور  انتخابات به هر هغه کادنید ته چې ګټونکی شي ملي مشروعیت ورکړي، او ضرورت به دې ته  
او یا رشوت له لیارې ځایي مشران راضي کړای شي، په دې توګه به د سیمه ایزو نافرمانیو او بغاوتونو مخنیوی 

 .وشي
د انتقالي حکومت پلویان وایي، بیړني انتخابات د اساسي قانون مطابق نه دی، مالي امکانات یې نشته، په لنډه موده  

 .بند ته حاضر نشي، بیا به تقلب وشي او داسې نور. په ترتیب سره به یې ځواب کړوکې ناشوني دي، طالبان به اور
ـ که اساسي قانون نقض کیږي، نو د یو مشروع ملي موخې، د تلپاتې سولې په نیت به وي نه د ملیونونو ډالرو د غال  

 په خاطر. مګر رشوت اواختالس او د بیت المال غصب ته اساسی قانون اجازه ورکړی ده؟ 
ـ هغه بډای ځواکونه چې افغانستان کې ستراتیژیکې ګټې لري اوانتقالي حکومت جوړولو باندې یې مصرف کوي، هم  

 . هغه کوالی شي بیړني انتخابات په چټکه تنظیم کړي
ـ امریکا که کوالی شي د خپلو لښکرو د حضورد مودې اوږدوالی پر طالبانو ومني ، نو اوربند او بیړني انتخاباتوته 

وۍ حاضرولی شي. د پام وړ ده چې د طالبانو تحریک ته، د ټاکنو له لیارې حاکمیت ته رسیدل به زیات نړیوال هم د
 .مشروعیت او اتوریته ورکړي

ـ وایي طالبان بهر دي او د دوۍ مشران به حاضر نشي په لنډ وخت کې انتخاباتو ته راشي ، مګر د ارګ چارواکي 
 په خپله انتخاباتي سیموته ورځي؟

ددې پر ځای چې د ملګرو ملتونو استاذي موقت حکومت ټینګوي، دوي دې د انتخاباتو مدیریت او کنترول وکړي.   ـ
د بیطرفو هیوادونو څارونکي او حقوقدانان دې د ولسوالیو څخه تر لویو مرکزونو پورې په خپل حضورسره د شفاف  

په تقلب خو ټولې خواوې تورجنې دي، آن ددوۍ د  ټاکنو ضمانت وکړي. که تقلب د ټاکنو د نه کیدو بهانه وي ، نو  
 .استاذانو په انتخاباتو کې د ټاکنو د پایلې د رسوایي نندارې وشوې

ـ په زغرده ویالی شو چې د بیړنیو ټولټاکنو له لیارې را وتلی حکومت، په کوم کې چې پراخې تودې ګډون وکړي،  
ول موقت او انتصابي حکومت څخه زیات مشروعیت ولري او  او نوي مشرتابه ته د قدرت سوله ایز انتقال به د هر ډ

 د ولس او نړیوالو پر وړاندې به د افغانستان حیثیت او اعتبار لوړ شي.  
 

 ۱۴۰۰/ ۱۱/۱د حوصلې مو مننه. 
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