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 “حکومت موقت، ختم جنګ !  „
 

 
بنظر این حقیر و فقیر یګانه راه ختم جنګ و اوردن صلح دایمی در افغانستان حکومت موقت است. نمی دانم چرا  

مخالف حکومت موقت اند؟ بنظر من عده محدود افغانهای ما به شنیدن نام یک عده هموطنان عزیز و محترم ما 
حکومت موقت فکر میکند که حکومت موقت یک پدیده  بیرونی ، غیر افغانی است ، انها بمجرد شنیدن نام حکومت 

ند و موقت ضدیت و تشویش های خود را نشان میدهد  البته حق  دارد که تشویش داشته باشد، انها استدالل میک
ساله از قبیل ازادی ، حقوق زنان   ۱۹چنین میفرماید. بوجود امدن حکومت موقت قانون اساسی و دست اوردهای 

و... از بین میرود. من به این محترمین که مخالف حکومت موقت اند به صدا رسا میګویم که یګانه راه ختم جنګ 
ومت موقت که متشکل از افراد وطندوست، دانشمند، و اوردن صلح دایمی در افغانستان فقط و فقط بمیان امدن حک 

پاک نفس باشد است، بلی یک عده افراد تنظمی و حزبی های سابق وجمد دارد که در طول چهل سال ګذاشته باعث  
جنایات بشری جرایم جنګی و متهم به خیانتهای ملی ګردیده، باید مخالف حکومت موقت باشد،  انها اولین پیش 

ین بوجود امدن اینګونه حکومت ملی، دلسوز بوطن و مردم استند. انها بخوبی میداند که بوجود اهنګ ګان و مخالف
امدن حکومت ملی و حسابی در افغانستان همرای انها محاسبه خواهند شد. که البته در قدم اول در اینګونه محاسبه 

رنګ که شود کوشش میکند سد راه  ها  انها منافع شخصی و فامیلی را از دست میدهد. اینګونه افراد به هر نی
اینګونه حکومت حسابی و ملی در کشور شود. و در راه تخریب ان سنګ اندازی میکند. چرا که انها منافع خود را  

 در جنګ و حالت بی بند وبار میبیند.
 من از انهایکه مخالف حکومت موقت اند  سوال دارم ان اینکه.  

و چی حکومت غنی چقدر به اصول پرنسیپهای دیموکراسی و مواد  سال ګذاشته چی حکومت کرزی  ۱۹در طول  
 قانون اساسی پابند بودند ، 

بنظر این حقیر و فقیر اګر در کشور ما یک صلح واقعی و دایمی بوجود بیاید و ارزشهای مهم امروزی قانون  
ان نظر به شرایط عینی اساسی در ان حفظ شود و در بعضی موارد  قانون اساسی به خواست اکثریت مردم افغانست

و ذهنی ملی و فعلی تعدیل شود چی اشکال دارد.، در تمام کشورهای جهان ، قانون اساسی بخاطر رفا مردم نافذ  
میګردد نه بخاطر بربادی قتل ، قتال و خون ریزی دوامدار کشورها. مردم افغانستان در طول چندین دهه متواتر 

ت میدهد، هر روز از روز دیګر بطرف بحران بی امیتی، بربادی هر روز به صدها افغان را هر روز از دس
اختناق، رشوتخوری و بدتر از همه بطرف تجزیه که خواست تمام همسایه های ماست به پیش میرود. در اینګونه 
حالت درهم و برهم که هیچ کس نمی داند فردا چی مصیبتها باالی مردم افغانستان وارد خواهد شد، در این حصه  

ه اولی از نخبګان ، دانشمندان و افراد روشنفکر و فرد فرد اعضای ملت ماست که بخاطر رفع اینګونه وظیف
مصیبتها از خواهشات شخصی صرف نظر نموده دست بدست هم داده باهم متحد شده  به یک صدا به جنایتکاران  

 غاصبین بګویم که بس است و بس .
حکومت موقت حسابګیر، منافع فامیلی و شخصی را از دست میدهد  باید به صراحت به ان عده افراد که به امدن 

اعضای حکومت موقت اینده هم افغانها است که از بین اعضای حکومت فعلی، مخالفین حکومت و یک باید ګفت. 
عده افراد دانشمند ، نخبه ، و بی طرف ساخته خواهد شد. ان عده افراد که تصور میکند حکومت موقت توسط 

یر افغان ساخته می شود  در اشتباه اند. فکر نکنم اعضای حکومت موقت متشکل از افراد پاکستانی، بیرونیها غ
ایرانی، روسی، امریکایی و انګلیسی باشد. شاید چند تا عضو حکومت موقت تابعیت خارجی داشته باشد ولی همه  

مت و جمع افراد نحبه ، دانشمند و شان افغان  و مربوط به جناخهای درګیر در منازعه یعنی حکومت، مخالفین حکو
ملی افغان خواهد بود. در این صورت من در بوجود امدن حکومت موقت هیچ مشکل را نمی بینم. و انرا به خیر و 

 سعادت ملت افغان میدانم.
ساله که هر روز قانون اساسی را زیر پا میکند ، انتخابات ما را به سویه ملی و بین  ۱۹ایا از این حکومتهای 
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المللی ریشخند ساخت،  در یک سال نتوانست انتخابات پارلمانی را به اجرا بګذارد ، طول یک سال کابینه خود را  
ادراه نه بلکه بی اداره کند ایا از این ګونه حکومت ،   ۵۰/ ۵۰تواند بسازد،  حکومت  توسط  دو ریس جمهور 

را در یک ارامش نسبی بدون ترس و حراس به  حکومت که به جنګ افغانستان نقطه ختم بګذارد  و مردم کشور 
زندګی عادی روزمره ادامه دهد، قانون را باالی همه یکسان تطبیق نماید، قوتهای خارجی را از خاک ما بیرون 

سازد، به زنها حق تحصیل و کار داده شود، استقالل و تمامیت اراضی کشور ما بدست افغانها اداره شود ، بهتر از  
غاصب و قانون شکن نخواهد بود ؟ میدانم جواب اکثریت بلی است، پس اګر بلی باشد، بیایید این حکومت فعلی 

بخاطر ابادی و ارامی کشور به این پروسه لبیک بګویم. این اخرین چانس ما افغانها است، میترسم که در اینده نه 
 م. چندان دور وطن ما دست خوش حوادث ناګوار بدتر تر از حالت فعلی نګردد، و سال

 با عرض ادب 
 قاسم باز. 
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