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 ۲۸/۰۹/۲۰۱۶          خوشحال آصفي

 څوک مشروعیت نه لري، 
 حکومت که اجرایه ریاست؟

 
ه چې خو کل و،په رسنیو کې له کابو څو میاشتو راهیسې د ملي یووالي حکومت د مشروعیت په تړاو بحثونه روان و

نیټه د ملي یووالي حکومت مشرانو تر منځ د سیاسي هوکړه لیک نیټه پایته ورسیده؛ دغه  ۲۹د سنبلې میاشتې په 
احمدولي مسعود د حکومت د دوه کلنې دورې په نوم بحثونه خورا تاوده شول. همدا تیره ورځ هم د مسعود بنیاد مشر 

جوړې شوې غونډې کې د حکومت مشروعیت پایته رسیدلی وباله. مسعود وویل د دوو ټاکنیزو ټیمونو د مسوالنو تر 
منځ د شوي هوکړه لیک پر اساس یاد حکومت د دوو کلونو لپاره رامنځته شوی و چې اوس یې موده پایته رسیدلې او 

یاسي او حقوقي مشروعیت له السه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې ډاکټر حکومت خپل س
عبدهللا په ارګ کې د ولسي تړون د ملي پروګرام د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې د حکومت د مشروعیت په باب د 

غان ه وبللې. اجرائیه رئیس د یو شمیر افخلکو پوښتنې او اندیښنې ته غبرګون وښود او د هغوی دا اندیښنې یې بې ځای
سیاسیونو پر څرګندونو، چې ګواکې د اوسني حکومت د کار موده پوره شوې د نیوکه وکړه او ویې ویل، چې د ملي 

 .یووالي حکومت پر ځای د بل حکومت جوړول یو خوب دی
ومت مخالفې سیاسي ډلې، په ټوله کې د حکومت د مشروعیت خبره په یوه جنجالي موضوع بدله شوې ده، د حک

اپوزیسونونه او یوه ډله شنونکي د ټول حکومت مشروعیت پایته رسیدلی بولي خو ځینې نور شنونکي او حقوق پوهان 
بیا د ټول حکومت نه بلکې یوازې د اجرایه ریاست حقوقي او سیاسي مشروعیت پایته رسیدلی بولي. اوس اساسي 

 ازې د اجرایه ریاست مشروعیت پایته رسیدلی دی؟پوښتنه دا ده چې د ټول حکومت او که یو
اجرایه ریاست مشروعیت نه لري ځکه دې پوسټ له اول نه مشروعیت او قانوني بنسټ نه درلودو او یوازې د 

کال د ولسمشرۍ  ۱۳۹۳مجبوریت پر اساس ولمسشر د یو فرمان له مخې رامنځته کړ. دا یو روښانه حقیقت دی چې د 
اتې نه مقابل کې یې خپله م ورین بدلې شوې وې. هر یو نوماند ځان بریالی باله او د خپل سیال پهټاکنې په یوه ستر نا

منله. په هغه وخت کې د هیواد امنیتي حاالت د ترینګلتیا تر څنګ سیاسي حاالت هم ګډوډ و، د اوسني اجرایه رییس 
رف په توګه معرفي کاوه، په مقابل کې یې د اشټاکنیزې ډلې په خپل زور ښاغلی عبدهللا د افغانستان د منتخب ولسمشر 

غني ټیم چې د ولس پراخ مالتړ هم ورسره و؛ خپل ځان د ټاکنو ګټونکی باله. د عبدهللا تر شاه هم سیاسي ډلې او د 
ولس یوه برخه والړه او د ښاغلي اشرف غني تر شاه هم ولس او سیاسي ډلې والړې وې. حاالت د افغانستان تجزیې 

وي و او دښمن مو هم په کمین کې ناست و او د فرصت انتظار یې کاوه چې افغانستان په منځ دوه ټوټې ته برابر ش
کړې. بل پلو د قومي او سمتي تعصب هم مخ په زیاتیدووې، پس همدغو حساسیتونو ته په کتو ولسمشر غني چې له 

ت حساسیتونه درک کړل او د اجرایوي ریاس ښاغلي عبدهللا یې رایې زیاتې ګټلې وې؛ د هیواد د اصلي بچي په توګه یاد
 .پوسټ یې د زهرو غړپ په شکل ومنل

ولسمشر غني د دې لپاره چې حاالت له بد څخه بدتر نه شي او ولس له پیښ شوي بحران څخه وژغوري؛ د امریکا د 
ي دواړو سیاسبهرنیو چارو وزیر جان کیري په منځګړیتوب په حکومت کې له ځان سره د عبدهللا شریکول ومنل. د 

ډلو تر منځ یو هوکړه لیک هم السلیک شو چې پر اساس یې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو. په سیاسي هوکړه 
لیک کې د اجرایه ریاست موده د دوه کلونو لپاره وټاکل شوه او ټینګار شوی و چې د ملي یووالي د حکومت مشران 

وروسته له دوو کلونو به د اجرایه ریاست او حکومت د سرنوشت  به د دوو کلونو په موده کې لویه جرګه راغواړي او
په اړه پریکړه کوي. اوس چې د حکومت مشران د لویې جرګې په دایرولو ونه توانیدل او د لویې جرګې د دایرولو 

 .لپاره زمینه برابره نه ده نو د واک او ځواک وږي دنوي یا موقت حکومت د جوړولو ډنډورې غږوي
حکومت مشروعیت باید تر پوښتنې الندې رانشي ځکه خلکو د خپل زعیم د ټاکلو لپاره خپلې رایې  اصالً دلته د

سلنه رایو ګټلو منتخب ولسمشر په توګه اعالن  ۵۵وکارولې او اشرف غني د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري په 
نفاق کندې ته د لویدلو څخه د مخنیوي شوی دی. دا چې اشرف غني د هیواد د هغه حالت په درک کولو او افغانستان د 

غړپ تیر کړ نو خو په دې مانا نه ده چې د اجرایه ریاست سره د  پاره د اجرایه ریاست څوکۍ په نوم د زهروه ل
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ولسمشر سرنوشت هم تړلی دی او د اجرایه ریاست مشروعیت چې له منځه ځي نو د ولسمشر به خامخا له منځه ځي. 
د ولسمشر په فرمان یو رامنځته شوی پوسټ دی چې ولسمشر یې د ملغا کولو صالحیت اصالً اجرایوي ریاست پوسټ 

هم لري او که وغواړي موده یې غځولی هم شي. باید وویل شي چې اجرایه ریاست له اول نه یو غیر قانوني او بې 
چې یې د  مشروعیته پوست و چې ولسمشر د یو مجبوریت له مخې د سیاسي هوکړې پر اساس رامنځته کړ. اوس

 .سیاسي هوکړې له مخې نیټه پایته رسیدلې ده نو ورسره باید د ولسمشر مشروعیت ته ګوته ونه نیول شي
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