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افغاوس تان
واک او د واک د مرشوغیت س توځنَ
" د  ۲۰۱۴اکل پَ ټولټاکيو کې ولسمرشۍ څوکۍ تَ دوو هو ماهساهو ( تمیوهو) دیوٍ انروا س یايس جوړ
جاړي پَ تصڅ کې چې د س یايس موافلتيامې پَ هوم ایدیږي ،د ولسواکۍ اظل تص پښو الهسې کړی ؛ هل
اسايس كاهون هَ یېې ښاکرٍ اوبصبيډٍ رسغړوهَ کړې او پَ لوی الس یېې پَ ُیواد کې د واک ،د واک د
مرشوغیت او پَ ټولزیٍ توګَ د اسا يس كاهون دهظام حبصان را مٌځ تَ کړی دی" .
**
"د افغاوس تان پَ اسا يس كاهون کې ،ولسمرش تَ پَ اسايس كاهون کې دبسلون ،تؼسیل اوایمه د لویېې
جصګې تص جوړیسو پورې داسايس كاهون دکوم فعل او مادې د تؼسیل ای تؼلیق واک او ظالحیت هَ دی
ورکړل صوی .ولسمرش دا واک لصي چې دميل صورا د ردعتیو پَ ودت کې تلٌیين فصمان ظادر کړي
دو ،پَ اسايس كاهون کې دتؼسیل پَ ابة دیوٍ داسې فصمان د ظادرولو حق اوظالحیت هَ لصي .پَ
اسايس كاهون کې ُصډول بسلون اوتؼسیل یوازې او یوازې د لویېې جصګې ځاىګړی واک او ظالحیت
دی ".داکرت ظال پامری
2016 /11 /19
پَ اروپا کې د افغان حلوكپوُاهو دټوليې پَ ػلمي کيفصاوس کې د ویيا بضپړ منت
مه مسلاکن فصُیرتَ ،خشعیت ُای ارمجيس ػلمی واجامتغی حارض در اتالر کيفصاوس .خنست اجازٍ
میروامه کَ از رُربی اجنمن حلوكساان ن افغان در اروپا خباظص دغوت من بصای اصرتاک و خسرناین دراین
کيفصاوس اب امهیت ابصاز س پاس منامی .صکی هیست کَ این کيفصاوس ػلمی وکيفصاوس ُای کَ در بیيسٍ در
راس تای اُساف اجنمن سازماهسُی دواُيس صس ،بص بليس بصدن سعح بگاُی وصؼور حلویق مصدم
افغاوس تان و تضویق مساغی ومبارزٍ بصای ظلح وجبات س یایس ،اس تلصار یک هظام دموکصاتیک ،مرشوع
وػادالهَ و حاهکیت كاهون در کضور اثص كابل ملس دواُيس داصت.
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من بَ هوبَ دود ومعابق دس تور اکر کيفصاوس امصوز ،می دوامه حبث مرشوغیت كسرت در افغاوس تان را
ابز کمن  .دیسگاٍ واهسودتَ ُای دویش را در ابة چیس یت و چٌس وچون مرشوغیت كسرت دولیت و
چالش ُا در رشیط کيوین کضور را اب صام داوضميسان ارمجيس ومهوظيان غزیز رشیک سازم .غصایغ من
زیص غيوان " افغاوس تان  -واک او د مرشوغیت س توځنَ " بَ زابن پض تو دواُيس بود.
دکيفصاوس درهو بصذَ والو!
هیږدې څلور لسزیې کیږې چې افغاوس تان دواک او دواک د مرشوغیت هل س توځنې – حبصان رسٍ خمامخ
دی.
پَ ورستیو لکوهو کې زموىږ پَ جٌګ ځپيل ُیواد کې د ددو ليت او ټوليزیو هنادوهو د بیا رغولو اد دیوٍ
دموکصاتیک هظام د جوړولو پَ خمَ د ىړیوا لې ټو ليې پَ پو ځي ،س یا يس او ما يل مالتړ یو لړ اړ یيې
تګالرې جوړ ې او څَ انڅَ پلې صو ې .د بن هل کيفصاوس وروس تَ پَ افغاوس تان کې دیو ې مصکزي
ادارې ( حکومت ) دجوړولو ،ددو ليت پًس ټوهو د بیا رغوهې اود ان كاهوهَ وسهل والو ډلو د بېې وسلې
کولو اکر پیل صو .هوی اسایس كاهون تعویب صو  .دهو ي اسايس كاهون بص بيا او دواک د مرشوغت پَ
خمَ درۍ ځلې ټولټاکيې تص رسٍ صوې او دایس هور.
اوس ،افغاوس تان ټالک صوی ولسمرش او دواک در ۍ ګوهې څاىګې  ،دفاغي او امٌیيت بًس ټوهَ لصي دو
هل دې ټولو رسٍ -رسٍ زموىږ پَ ټوليَ کې پَ راز راز ػلتوهو تص اوسَ مه دواک او دواک دمرشوغیت
س توځنَ پَ بًس ټزیٍ توکَ ُوارٍ صوې هَ دٍ .دلتَ ،خمکې هل دې چې پص س توځنو او ػلتوهو یېې و غږیږو،
اړیيَ دٍ پوٍ صو چې هل واک او د واک هل مرشوغیت څزَ زموىږ ملعس څَ دی  .پَ بهل ژبَ ،واک او
دواک مرشغیت څَ تَ وايي؟
پَ ټولزی ه توګَ ،د واک مؼيا دادٍ چې یوکس ،یوٍ ډهل ( یوګوهس دبیلګې پَ توګَ ) وکوالی يش چې دپهل
ارادٍ ،ځواک او " استیال " د ټولين پَ هورو وګړو و تپېي او اییېې ور ابهسې ومين؛
د زور هَ اکر اذیس تل مه پَ دپل احنعار کې راويل دا سې چې کَ کوم کس (وګړی) د واهکن هل اراد ې
او امص هَ رسغړوهَ وکړي هو واهکن دا توان ولصي چې څو وسهل وال کسان رسغړوىکی کس تَ ولیږ ي او
ُغَ دې تَ اړ کړي چې د واهکن امص تَ غاړٍ کیږد ي ( .دا تؼبری د واک پَ اړوهس د ماکس وبص هل هظصیېې
څزَ اذیس تل صوی دی).
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اوس ،کَ د غَ پص هورو ( تص واک الهس ې وګړو ) ابهس ې د واک مٌل د ُغو ی پَ رضا  ،دوښَ او
مالتړ وي هو داسې واهکيۍ تَ مرشوع واهکين وايي .پَ دې توګَ ،مرشع واهکین ایهې د ولس پَ دوښَ او
ای د ولس هل لوری مٌل صوې واهکين.
ماکس وبص د واک د مرشوغیت در ۍ بڼېې پَ ګوتَ کوي:
ملړی ـ سًيت مرشوغیت
دومی -اکریزما تیک مرشوغیت
درمی -غلالين – كاهوين مرشوغیت
مرشوع وا هکين ُصو – مصو د كا هون رسٍ مسَ ای دكاهون بص بيا وا هکين هَ دٍ .واک او وا هکين کیسای يش
مرشوغیت ولصي ( د ټوليې د اکرثیت وګړو مالتړ ولصي ) دو ان كاهوهَ وي.
د بیلګی پَ ټوګَ  ،د ټولزی اهلالة پَ حاالتو کې چې ښا يي د ټو ليې یو سرت اکرثیت هل اهلالة او د
اهلاليب ډ لې هل تګالر ې ( سرتا تژی ۍ هَ مالتړ وکړي دو پرپهل دغَ اهلال يب حصکت ای هې د زاړٍ( پرواين)
دولتې هظام وسکورول پَ ټوليَ کې د مص غي الاجصا كواهیًیو پص ذالف معل ګڼل کیږ ي .پَ د ې وجَ،
ویالی صو چې مرشوغیت او كاهوهیت رسٍ هل دې چې ګډٍ ریښَ (  ) Lexلصي ،پَ س یايس او حلويق
ادبیاتو (تیورۍ) یو صان ،یو د بل مرتادف او مؼادل هَ اکرول کیږي.
مرشوغیت س یايس او اذاليق ارزښت دی او كاهوهیت حلويق اړخ لصي .پَ التنی ژبَ کې د مرشوغیت
مؼادل (  )Legitimusاو دكاهوهیت مؼادل (  )Legalisد ي .پَ اىګصیز ۍ کې مهساصان د مرشوغیت او
كاهوهیت لپارٍ دوٍ بیل لغتوهَ(  ) Legitimacy, Legalityص تَ.
دواک د مرشوغیت هظصیېې لکَ د هورو فلسفي ،س یايس او حلويق هظصیو پَ څرید وسلوهو او بیړیو پَ اوږ
دو کې د مؼيا او پو ُاوي هل خمې حتول کړی دی.
ىن ،د ځیيو ګوتو پَ صامر ُیوادوهو څزَ بصتَ چې پص سًيت مرشوغیت والړ دي ،د ىړۍ ډیصو ځپلواکو
ُیوادوهو پَ دپلو اسايس كواهیًیو کې د ولس رایَ او غوراوی د مرشوغیت د تص السَ کولو لپارٍ د یوازهۍ
الرې پَ ټوګَ مٌلې او تسجیل کړي دٍ؛ پَ اسايس كوا هیًیو کې د مرشوغیت د تص السَ کولو الرې-
چارې ،میاکهزیم اوهبری (پصوس یجص) مه پَ پام کې هیول صوي دي.

4

پَ ىړیواهل کچَ ،د دپلواکو دولتوهو پَ کورهیو چارو کې د هَ السوُيې د اظل پَ پام کې هیولو رسٍ د هویو
حکومتوهو ( ُغَ حکومتوهَ چې د اهلالة  ،کودات اوای کوم بل کورين بسلون پَ پایهل کې واک تص السَ
کوي) د مرشوغت د مٌلو ( پَ رمسیت پژیهسلو) لپارٍ لږ تص لږٍ درۍ مؼیاروهَ پَ پام کې کیږي:
ملړی -داچې دغَ هوی حکومت ابیس دکورين بسلول زیږهسٍ وي هَ د هبصين تریي او اصغال پایهل.
دومی -هوی حکومت ابیس دملک پَ ذاورٍ (كلمصو) ابهسې موثص کيرتول ټیٌګ کړي .پَ بهل ژبَ ،هوی
حکومت وکوالی يش چې د ملک پَ ټوهل ذاورٍ کې دولیت واهکین (دولیت حاهکیت) پیل کړي.
درمی -هوی حکومت ابیس ددغَ ملک ىړیوالو الزاماتو (مؼاُسات) تَ ژمن وي او د اوسان (برش) حلوكو
تَ درانوی ولصي او تص پښو الهسې یېې ىکړي .دایدوین وړ بومل چې ىړیوالې ټوليې (ملګصو ملتوهو) د
تریي پیړۍ پَ هوي میو لکوهو کې د ظالباهو د رژمی هل مٌلو( د رمسیت پژیهسلو) څزَ پَ دې وجَ ډٍ ډٍ
وکړٍ چې ظالب جٌګیالیو پَ اکبل کې د ملګصو ملتوهو پَ حصمی تریی وکړ او دافغاوس تان پرواین ولسرش
داکرت جنیب اود منوړی ورور یېې چې ُلتَ یېې پياٍ اذیس تې وٍ پَ بېې رمحۍ رسٍ پَ دار وځړا ول او
وحضت یېې دپورکړُ .غَ ودت ،ملګصو ملتوهو دیوې ویيا ( بیاهیېې) پَ تصڅ کې وویل چې کَ د
ظالباهو حکومت دپلې ځاىګړې تګالرې او ارزښ توهَ لصي هو ملګصي ملتوهَ مه دپل ارزښ توهَ او
مؼیاروهَ لصي چې دُغوی پص بيا ويش کوالی پَ افغاوس تان کې د ظالباهو واهکين پَ رمسیت وپژیين.
درهو حارضیيو!
پَ افغاوس تان کې دواک او دواک د مرشوغیت مس ئهل د امحس صاٍ اباب هل زماهې ( ) ۱۷۴۷-۱۷۷۳څزَ
را هیولې بیا د  ۱۳۸۳ه.ش اکل تص ټولټاکيو پورې ډیصی ُسکې -ټیټې لیسلې دي .دا س توځنَ تص دیصٍ پَ
سًيت بڼَ( جصګَ ،بیؼت  ،مریاث) او لکَ ان لکَ مه پَ زور رسٍ ُوارٍ صوې دٍ.
د افغاوس تان پَ ټولو اسايس كواهیٌو کې – د (  ) ۱۳۰۲اکل دافغاوس تان د ػالیَ دولت پَ هظامٌامَ ،د
( )۱۳۰۹اکل دافغاوس تان دػالیَ دولت پَ اظوليامَ ،د افغاوس تان د (  )۱۳۴۳اکل پَ اسایس كاهون کې
د ولس ارادٍ اورایَ د دوليت واهکيۍ رسچیيَ بلل صوې دو ،پادصايه مریايث دٍ او پاد صا د احرتام وړ
اوغری مس ئول کس گڼل صوی دی .د ملړی مجِوریت پَ دورٍ (  )۱۳۵۷-۱۳۵۲کې دولیت واک د یوی
کودات هل الری تصالسَ صو .رسٍ هل دي چې (  )۱۳۵۵اکل پَ اسايس كاهون کې ملت د دوليت واهکيۍ رس
چیيَ بلل صوې دو ،مرشوغیت هل یوې سًيت لویېې جصګې څزَ واذیس تل صو.
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د ( )۱۳۵۷اکل دجور هل بمتې څزَ بیاتص(  )۱۳۷۱اکل پور ي دوليت واهکيۍ او مرشوغیت ایسایلوژیکَ (
ظبلایت ) بڼَ غورٍ کړٍ .وویل صول چې "دولت (حکومت) هل اهلالة څزَ مرشوغیت اذیس یت دی".
د  ۱۳۷۱اکل څزَ بیا د  ۱۳۷۵اکل د مزیان تص میاص تې پورې ( دافغان جماُسیيو -تيعمیوهو او
ټوپکساالراهو پَ دورٍ کې) پَ افغاوس تان کې ددوليت واک یوٍ ژورٍ او ُص اړذزیٍ تضَ را مٌځ تَ صوٍ .پَ
 ۱۳۷۵اکل کې د ظالباهو د حتصیک پَ هوم یوې ډلې د جګړې هل الرې واک تص السَ کړ او مرشوغیت
رشغي رهګ واذیست.
رسٍ هل دې چې ظالباهو پَ مک ودت کې دافغاوس تان پص  ۹۰سليَ ذاورٍ دپل حاهکیت ټیګ کړ دو
ىړیوالې ټوليې هل حلويق اړذَ (  ) De jureدظالباهو رژمی د برش حلوكو او دپلو ىړیوالو الزاماتو تَ د هَ
پاملصهې پَ وجَ پَ رمسیت وهَ پژیاهسٍ .پَ  ۱۳۸۰اکل کې د امصیکې تص مرشۍ الهسې دیوٍ ىړیوال ایتالف
ځواکوهو د ظالباهو رژمی پَ دې تور چې بن الدن او هورو تصوریس تاهو تَ یېې پياٍ ورګړې ،را پصځاوٍ او
واک یېې د بن د کيفصاوس د پصیکړو پص بيا د ښاغیل حامس کصزي تص مرشۍ الهسی دافغاانهو یوې ليډ هماهل
ادارې تَ ولیږداوٍ.
دبن هل کيفصاوس هَ پَ را دې دوا لکوهو کې ىړیوایل ټولین ُڅَ وکړٍ چی زموىږ پَ ُیواد یک د هظام
جوړوهې امصیاکيي وسزَ پلې او دواک د مرشوغیت س توځنَ پَ دموکصاتیکَ بڼَ ( د ټولټاکيو هل الرې)
ُوارٍ کړي .پَ دی هبری یک څَ انڅَ الس تَ راوړهې ص تَ .دافغاوس تان هوی اسايس كاهون تعویب صو او
دُغَ پص بيا درۍ ځهل ټولټاکيې تص رسٍ صوې دو دواک او مرشوغیت س توځنَ لکَ خمکې چې وویل
صول پَ بًس ټزیٍ توګَ ُوارٍ وضوٍ  .ددې الملوهَ څَ دي؟
زما پَ اهس ،پَ افغاوس تان کې دواک اود واک د مرشوغیت س توځنَ یولړ هبصين او کورين غوامل لصی
لکَ:





دبیا رغوهې او د هظام جوړوهې د هظصیېې پَ پيل کولو کې د ىړیوالې ټو ليې تریوتيې او پَ
ُغَ مشریٍ کې د افغاوس تان دس یاست ،واک (كسرت) او مرشوغیت كو يم کول؛ د هویو
ارزښ توهو او د هوې دوليت ادارې " " Establishmentتص مٌځ تضاد او ان مهغږي.
د واک ان كاهوهَ ویش؛ د اسايس كاهون د هظام ماتول
جګړٍ ؛
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 دافغاوس تان د س یايس اودوليت ایلیت تص مٌځ د افغاوس تان دسرتو ميل مسالو اوپَ ُغَ لړ
کې د دوليت واهکيۍ پَ ابة د یوٍ ګډ هظص او سرتاتژیۍ وض توایل؛ پَ ټولزیٍ ټوګَ ،زموىږ د
ټوليې پَ وګړو کې د ملت پَ توګَ د ځان پ هژیسهې ډیصٍ ټیټَ کچَ.
 دوليت واک تَ دجګړٍ ماراهو (  )Warlordsاو جٌا یتاکرو ډلو الرٍ موهسل؛
 اداري فساد او پالن صوي جصموهَ؛
 د كاهون د حاهکیت وض توایل؛ د زور او زرو د ذاوهساهو كضايي مؼافیت؛
 هل ولس رسٍ د دوليت واهکيو د ژمٌو هَ معيل کیسل اوهور
زٍ غواړم دلتَ پصځیيو دغو الملوهو لږ څَ رڼا واچوم.
الف -دبیا رغوهې او هظام جوړوهې د اکوسپت پَ تعبیق کې د ىړیوالې ټو ليې تریوتيې  -د افغاوس تان
دس یاست ،واک (كسرت) او مرشوغیت كويم کول.
د بن پَ کيفصاوس کې چې د ظالباهو د واهکيۍ تص وسکورړلو ورس تَ د (  ۲۰۰۱م اکل د هوامرب هل ۲۷
می هَ د دمسرب تص  ۱۵مې پورې جوړصو ،د هبصهیو لو بغاړو خلوا پَ ډیصٍ بیړٍ زموىږ پَ جٌګ ځپيل
ُیواد کې دهظام جوړوهې ملړهۍ تیږٍ کږٍ کیښودل صوٍ .د بن کيفصاوس دافغاوس تان س یاست ،واک او
مرشوغیت كويم کړل ؛ یو موټي ملت یېې د متساوی احللوكو وګړو ( وظيوالو -صِصوهساهو ) پص ځای پَ
كوموهو وویضَ چې د مشری هل خمې بصابص اومساوي هَ دي هو ځکَ پَ واک یک دكويم متياس یب وهډې
(سِمیَ) اظل پَ پام کې وهیول صو  .دغَ كويم س یاست دافغاوس تان پص ټوليزی ذُيیت ا و د افغاوس تان
پصهوي اسايس كاهون مه دروهس س یوری واچاوٍ.
د اسايس كاهون د ( ) ۴مادې پَ درمیَ فلصٍ کې راغيل دي چې " د افغاوسـتان ملـت لـَ پښ تون ،اتجـم،
ُزارٍ ،ازبم ،تـصهکن ،بلـوچ ،پضـَ یـې ،هورســـتاين ،امیـــاق ،غـــصة ،كصغیـــز ،كزلبــــاش ،گــــوجص،
بصاُــــوي او هــــورو كوموهو څزَ ذَ جوړ دی "
دا صان " فصمولبيسی د ىړۍ پَ بل ُیڅ اسايس كاهون کې وض تَ پَ داسې حال کې چې پَ هًٌۍ ىړۍ
کې سوچَ یو كويم ُیوادوهَ د ګوتو پَ صامر دي.
اوس کَ د دغَ مادې ملړۍ بصدې (فلص ې) تَ ورس تاهَ صو ،ویيو چې س توځنَ چریتَ دٍ .د اسا يس كاهون
د  ۴ماد ې پَ ملړۍ بصذَ کې لیلک صوي چې " پَ افغاوس تان کې ميل حاهکیت پَ ملت پورې اړٍ لصي
چې پَ مس تلمی ډول یېې پرپهل او اییېې د دپلو اس تازوهل الرې معيل کوي" .
د ظوري مٌعق پص بيا ،د اسايس كاهون د څلورمې مادې د دوو پورتًیو حوکوهو هتیجَ دا دٍ چې :
پَ افغاوس تان کې ميل حاهکیت پَ كوموهَ پورې اړٍ لصي او ُغَ مه پَ ُغَ تصتیب او ایصارصۍ رسٍ چې پَ
دغَ مادٍ کې درج صوي دي .ای هې داچې :پښ تون -اول  ،اتجـم  -دومی ُ ،زارٍ  -درمی  ،ازبم څلورم ،
تـصهکن -پيځم  ،بلـوچ  -صپږم  ،پضـَ یـې  -اووم  ،هورســـتاين  -بمت  ،امیـــاق  -هنم  ،غـــصة لسم ،كصغیـــز ی-
یوولسم ،كزلبــــاش -دوولسم ،گــــوجص -دایرلسم ،بصاُــــوي -څوار لسم او هــــورو كوموهو -پیٌځَ لسم .
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اوس ،کَ پَ افغاوس تان کې د ولسمرشۍ او ميل صورا لپارٍ ټولټاکيې ويش او کَ وهَ يش ،د دوليت واک
او د واک د مرشوغیت ُِصم ( )Pyramidوار هل خمَ مالوم دی .کَ د ټولټاکيو پایلې بل څَ وي هو بیا
یېې د دغَ اوای ُغَ كوم خمور چې ځائ یېې ىن جګړٍ ماراهو (جٌګساالران ) هیویل دی ،هَ مين؛ بؼاوت
کوي؛ دهظام مرشوغیت تص پوښتٌې الهسې راويل او دولت دې تَ اړابيس چې دوئ تَ د كاهون ذالف
امتیاز او واک ورکړي ( تص ټولټاکيو وروس تَ حکومتوهَ -بیلګَ) .پَ دې توګَ د واک ان كاهوهَ ویش ُغَ
دومی لوی ػامل دی چې دوليت واهکين او د واک مرشوغیت یېې هکزوري کړي دي.
ة -د واک ان كاهوهَ ویش؛د اسايس كاهون د هظام ماتول
د افغاوس تان پَ اسايس كاهون کې دوليت واک ددولت د درۍ ګوهو څاىګو ( ملٌيَ كوٍ ،اجصا ئیَ كوٍ او
كضائیَ كوٍ ) تص مٌځ ویضل صوي دي .دا ُغَ څَ دي چې ددولت او حلوكو پَ معويم تیورۍ کې ورتَ
دواک ویش "  " trias politicaوايي .دغَ د واک در ۍ ګوهې څا ىګې هَ یواز ې د اسا يس كاهون پَ
کچَ تسجیل صوي بلکَ پَ معل کې ص ټون لصي او واکوهَ مه پَ اسا يس كاهون او مه پَ هوروكواهیٌو او
اړوهسٍ کړهالرو( ظصزالؼملوهو) کې واحض او روښاهَ دي  .ددې ماان دادٍ چې دوليت واک پَ یوٍ دوليت
بًسټ او یوٍ الس کې را غوهډ (ممتصکز) هَ دی.
ولسمرش ټولواک هَ دی .د ولسمرش ډیص واکوهَ د ملٌيَ كوې( ميل صورا) پَ ُوکړٍ اواتیس رسٍ مرشوط
دي .ولسمرش ملٌيَ كوې تَ مس ئول دی دو د ملٌيَ كو ې د ړىګولو واک هَ لصي .دا دواک كاهوين ویش
دی چې ټولو تَ ابیس دكٌاغت وړ وي او ویېې مين.
د افغاوس تان س توځنَ د واک "متصکز" هَ بلکَ دواک ان كاهوهَ ویش دی.
د واک د ویش پَ اکوسپت کې ذربٍ د دوليت بًس ټوهو ( دوليت هنادوهو) تص مٌځ د واکوهو دویش او
تفکیک پص رس دٍ دو ،زموىږ پَ ملک کې ُصڅَ رسچپَ اوځاىګړی تؼصیف لصي .د واک هل ویش څزَ د
افغاوس تان دس یايس اودوليت ایلیت پوُاوی دا دی چې واک ابیس دكوموهو ،تيظمیی او س یايس ډلو ټپلو تص
مٌځ وویضل يش چې پَ واكؼیت کې د كويم اوتيظمیي زور وااکهو (افصادو) تص مٌځ د واک ویش دی.
د واک دویش پَ اړوهس مهسغَ انمس پوُاوئ پَ هظام کې د خشړو او اتوتصخیوايل المل ګصځیسیل دی.
یوکس او یوٍ ډهل وايي چې موىږ هجاد کړی ،بل کس وايي چې زٍ دیوٍ كوم اویوې س میې مرشمی  .داػلت
دی چې ىن زموىږ پَ ټوليَ کې د دولت درۍ ګوهې ځاىګې اوټول دوليت بًس ټوهَ كويم او تيظمیي صوې
دی .پص دې رسبریٍ ،د دغو درۍ ګوهو كواوو تص څٌګ د واک جال جال اوغری كاهوين مصکزوهَ مه ص تون
لصي .ځیيې کسان اوډلې رسٍ هل دې چې پَ هظام کې ځائ ورکړل صوي اورمسي دهسې ورپَ غاړٍ دي ،
پټ اوښاکرٍ ،پوځي او ىمیَ پوځي وسهل وال ټولګي او ګا ردوهَ لصي .دغَ کسان اوډلې دذلکو پَ
اظعالح پَ ُیڅ كاهون " بيس -واز" هَ د ي  .دوليت واهکين (حاهکیت) هيگو ي ،د وګړو پص حلوكو پَ
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سیس امتتیک ډول تریی کوي ،پَ فساد ،دهیضَ يي ټوکو او وسلو پَ اکر -ابر ،د دوليت ملکیت – مځکو پَ
غعب اوپَ هوروپالن صویو جصموهو کې ښکیل دي چې داټول دوليت واهکين مک زوری کو ي اود هظام
مرشوغیت تَ زاین رسوي.
د ولسمرش مصستیاالن ،اجصائیَ رئیس ،د ولسمرش ځاىګړی اس تازی او ټول ُغَ هور لوړپوړي دوليت
چاروايک چې د كومې وهډې پص بيا یېې واک تَ الرٍ موهسلې دٍ ،ځاهوهَ د ولسمرش س یاالن (مهتا) ګڼېي.
ُغوی " واجب الا حرتام او غری مس ئول" کسان د ي؛ مه پَ دولت کې دي اومه ددولت اپوزیس یون.
دغَ وضؼیت دوليت هظام ص يډ کړی دی.
دلتَ ابیس هبص ين ځواکوهو مه ُری ىکړو چې پرپل وار دواک یو جال مصکز ګصځیسيل او د افغاوس تان ميل
واهکين او دهظام مرشوغیت یېې تصپوښتين الهسې راوس يت دي.
دواک دویش د انمس پوُاوی پَ وجَ د افغاوس تان د اسايس كاهون او د ورستیوټولټاکيو د پایلو پص ذالف
د اجصائیَ رایست تص انمَ الهسې دواک یوبهل څاىګَ جوړٍ صوې چې هَ كاهویت لصي اوهَ مه مرشوغیت.
كاهوهیت هَ لصي ځکَ چې دافغاوس تان پَ اسايس كاهون اوهورو كواهیًیو کې داصان یو دوليت -اداري
بًسټ (دوزیصاهو صورا) اوڅوکۍ چې معومی واکوهَ او بودجَ ولصي،هَ دي تسجیل صوي .مرشوغیت هَ
لصي ځکَ ،چې دا جوړښت (سادتار) او اجص ائیَ رئیس دولس هل لوري اوای ميل صورا خلوا هَ دي
ټالک صوي او وليس جصګې تَ مه مس ئولیت هَ لصي .دا پَ واكؼیت کې یو غربګ (موازي)  ،د احرتام وړ
اوان مس ئوهل ( واجب الاحرتام او غری مس ئول ) جوړښت (حکومت) دی.
د ميل یوايل حکومت د مرشوغیت پَ ابة مه د دوليت ایلیت تص مٌځ یو ګډ هظص وض تَ.
د اجصائیَ رایست پَ اهس ،ټولټاکيې بصایلۍ هَ وې او ولسمرش هَ دی ټالک صوی هو ځکَ د ميل یووايل
حکومت د ُغې س یايس موافلتيامې زیږهسٍ دٍ چې پَ ټولټاکيو کې د دوٍ س یالو ډلو تصمٌځ د امصیکې د
هبصهیو چارو د وزیص جان کریي پَ مٌځګړ توة السلیک صوٍ .د ُغې موافلتيامې پص بيا ،اجصائیَ ریس
دپل ځان د ولسمرشس یال ( مهتا ) او پَ واک د  ۵۰سليې بصدې څیښنت بويل دو ،بل اړخ ،
دولسمرش تمی وايي چې  " :ټولټاکیيې بصایلۍ وې .پایلې یېې د ټولټاکيو د دپلواک هکیس یون هل لوري
اػالن صوې دي .داکرت ارشف غين ټالک صوی ولسمرش دی؛ د ټولټاکيو هل هکیسون څزَ یېې وجیلَ تص
السَ کړې او د افغاوس تان د ټالک صوي ولسمرش پَ ټوګَ یېې داسايس كاهون رسٍ مس لوړٍ( حتلیف)
اجصا
کړیسٍ؛ اجصائیَ رایست دپل مرشوغیت د ولسمرش هل فصمان څزَ ا ذیس یت دی .ایهې داچې
ئیَ رایست د حکومت (ملٌيَ كوٍ) پَ چواکټ کې او دولسمرش تص واک (ظالحیت) الهسې اداري
بًسټ دی".
اوس کَ د اجصائیَ رایست " روایت " ومٌل يش ،ماان یېې دا دٍ چې هَ یوازې د ميل یووايل حکومت
بلکَ ټول دوليت هظام د اسايس كاهون د ملړۍ مادې رسٍ د هَ مسون پَ وجَ مرشوغیت هلصي؛ د ميل یووايل
حکومت دس یايس موافلتيامې پص بيا یوٍ ليډ حماهل ای مٌځمحاهل ادارٍ دٍ چې ودت مه رستَ رس یسیل دی .
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پَ دې ظورت کې ابیس ملړی دولسمرشۍ اومیل صورا لپارٍ هوې ټولټاکيې تصرسٍ يش .هل دې پصتَ،
داسايس كاهون لویَ جصګَ کَ جوړٍ مه يش ،د ميل یووايل حکومت تَ مرشوغیت ويش ورخبښیل.
د اسایس كاهون پص بيا ،د ټولټاکيو هل الرې دملت رایَ دهظام اودوليت واهکيۍ د مرشوغیت یوازهۍ الرٍ دٍ.
د ولسضمص دتمی اىګریهې تصُغَ ځایَ پورې مسې دي چې ویل کیږي  :دټولټا کيو پایهل (هتیجَ) روښاهَ دٍ
او د ټولټاکيو هکیس یون د ُغوټولو هیوکو او پَ ټولټاکيو کې د پصادودرغلیو تصڅیړلو وروس تَ چې د دواړو
هوماهساهو پَ ګټَ صوې دي ،ګټوىيک هوماهس تَ د اسايس كاهون او د ټولټاکيو د كاهو ن رسٍ مس ،د
بصایلیتوة وجیلَ ورکړل صوی او د ټالک صوی ولسمرش لپارٍ د لوړ ې مصامس مه د افغاوس تان داسايس
كاهون رسٍ مس پص ځائ صوي دي دو ،دا " تؼبری" چې اجصائیَ رایست او پَ ټولزیٍ ټوګَ د ميل یو وايل
حکومت دپل مرشوغیت د ولسمرش هل فصامان هَ اذیس یت  ،هل حلويق اړذَ كٌاغت خبښوىکی هَ دی .
اجصائیَ رایست د یوٍ ادار ي بًسټ پَ ټوګَ ،پَ ُغَ بڼَ او واکوهو رسٍ چې پَ س یايس موافلتيامَ کې
ترشحی صوي  ،د اسايس كاهون هل حوکوهو رسٍ مسون هَ لصي .پرپهل ،دغَ س یايس موافلتيامَ ( ۱۳۹۳اکل
د سًبلې  ۲۹مَ)  ،د وزیصاهو د صور دجوړولو  ،د اجصائیَ رایست او د اجصائیَ رایست د واکوهو
پَ اړوهس د لسمرش ( )۳۵ګڼَ فصمان ( )۱۳۹۵ / ۹ / ۲۲پَ زغصدٍ د افغاوس تان د اسايس كاهون رسٍ پَ
ټکص کې دي هو ځکَ د ُغَ ملړي رس هَ (  ) Ab Initioایهې د السلیک هل اترخی څزَ د حلويق اغتبار
وړ هَ دي.
د كاهون ماتول كاهون هَ زیږوي ( هفغ كاهون  ،كاهون را اجیاد منی کيس).
دلتَ غواړم د س یايس مواكفتيامې او د ولسمرش دفصمان ځیيې بصدې را واذمل او ګورو چې د افغاوس تان
د اسايس كاهون رسٍ څومصٍ مهغږي لصي.
پَ س یايس موافلتيامَ کې راغيل دي چې - " :ات زمان تؼسیل كاهون اسایس و اجیاد پ ُست ظسر اغظم
اجصایی ،پ ُست رییس اجصایی بص اساس مادٍ پيجامه كاهون اسایس ،مادٍ دوم اػالمیَ مضرتک و مضمیَ بن
اب فصمان رییس مجِور اجیاد میگصدد .رییس اجصایی و مؼاوهنی اش در مصامس حتلیف رییس مجِور مؼصیف
میگصدهس" ؛
"  -بَ ظفت رییس دولت و حکومت  ،رییس مجِور اکبیٌَ را رُربی میکيس .جمالس اکبیٌَ ،هظص بَ
ظواة دیس رییس مجِور روی اسرتاتژیی ،پالییسُا ،بودجَ ،ختعیط مٌابع و ظصح كواهنی ،در هپلوی
سایص ظالحیتُا و وظایف بن ،دایص میگصدد  .اکبیٌَ متضلک از رییس مجِور ،مؼاوهنی رییس مجِور،
رییس اجصایی ،مؼاوهنی رییس اجصایی ،مضاور ارصس و وزراء میابصس .رییس اجصایی مسوول تعبیق
پالییسُای حکومت است کَ در اکبیٌَ اختاذ میگصدد و در مورد پیرشفت امور مه مس تلامیً بَ رییس مجِور
و مه در جمالس اکبیٌَ گزارش میدُس .بَ مهنی مٌظور ،رییس اجصایی جلسات هوبیت ُفتَوار صورای وزیصان
را دایص میکيس کَ متضلک از رییس اجصایی ،مؼاوهنی رییس اجصایی و متام وزیصان میابصس .صورای وزیصان،
امور اجصایی حکومت را بَ پیش میبصد .مهچيان جمالس هکیتَُای فصغی صورای وزیصان حتت رایست
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رییس اجصایی دایص میگصدهس .بصمبيای این مادٍ موافلتانمَ ،رییس مجِور ،ظی یک فصمان ،صورای
وزیصان را بَ غيوان یک هناد هو و جمزا از اکبیٌَ ،تؼصیف و اػالم دواُس کصد"
دوزیصاهو د صورا او اجصائیَ رایست پَ اړوهس د ولسمرش پَ فصمان کې راغيل چې:
" بَ تأیس از مواد پيجم ،پيجامه و یکظس و چِل و دوم كاهون اسایس کضور و اب در هظصداصت مواد
صعمت ،صعت و چِارمُ ،فتاد و ینک و ُفتاد و ُفمت كاهون اسایس و اجزای سزیدٍگاهَی فلصٍی
(ة) موافلتيامَ میان دو تمی اهتزاابیت در مورد سادتار حکومت وحست میل ،اجیاد صورای وزیصان را بَ
غيوان هناد جمزا از اکبیٌَ ،اب توجَ بَ مصاتب بیت ،مٌظور میدارم" ؛
" صورای وزیصان متضلک از رییس اجصائیَ ،مؼاوهنی رییس اجصائیَ ،وزرا و رؤسای ادارٍی حمیط زیست
و ادارٍی احعائیَ ی مصکزی مجِوری اسالمی افغاوس تان میابصس".
پَ پورتًیو متيوهو او "فورمولبيسیو"کې څو ټيک د پاملصهې او اتمل وړ دي:
ملړی -د اسايس كاهون ُغَ مادې چې دلتَ د س یايس موافلتيامې او د ولسمرش د فصمان د كاهوهیت
بًسټ بلل صوې  ،د س یايس موافلتيامې او فصمان هل موضوع رسٍ چې د اکبیٌې ،د وزیصاهو صورا او
د اجصائیَ رایست پَ انمَ دوٍ هوي (بیل) اجصايي بًس ټوهَ ديُ ،یڅ اړیکَ هَ لصي .وايي " :دٍ در کجا و
دردت ُا در کجا"
د اسايس كاهون پيځمَ مادٍ د دوليت ادارې د اکر دڅصىګوایل ( د ساملې ادارې د جوړیسو ) پَ اړٍ دٍ
او تفسری یېې مه پَ مهسغَ مادٍ کې را غیل دی او ُغَ دا چې  :دوليت ادارٍ ابیس بېې پصې وي او د
كاهون رسٍ مس معل وکړي؛ اظالػاتو تَ د افغاوس تان د وګړو الس ريس اتمنی کړي؛ هل ُص راز تبؼیغ
پصتَ د افغاوس تان اتباغو تَ د ُغوی د وړ توة پص بيا پَ دوليت ادارٍ کې د اکر زمیيَ بصابصٍ کړي.
د اسایس كاهون پَ  ۵مادٍ کې راغيل چې :د دغَ اسايس كاهون او هورو كواهیٌو د حوکوهو پيل کول (
تعبیق) د دولت هل اسايس دهسو څزَ دٍ  .پَ بهل ژبَ دولت د دغَ اسايس كاهون د حکوموهو هل ماتولو
اورس غړوهو څزَ مٌع صوی دی.
د اسايس كاهون  ۱۴۰مادٍ د حميل ادار ې پَ ابة دٍ او پَ  ۱۴۲مادٍ کې ویل صوي چې :دولت د
دې اسايس كاهون د احاکمو دتؼمیل او مٌسرجو ارزښ توهو د اتمنی لپارٍ الزمې ادارې جوړوي .پَ دغَ
مادٍ کې ذربٍ د د دوليت ادارو (مصکزی اوحمیل ادارې) وزیصاهو او والیتوهو پص رس دٍ چې ُغَ مه د
ميل صورا پَ واک کې دي.
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دومی -پَ س یايس موافلتيامَ او فصمان کې د اجصا ئیَ كوې ( حکومت ) او مهسا صان د دولت د ادارې پَ
ابة پص روښاهَ او واحض حکوموهو چې د اسايس كاهون پَ څلورم او بمت فعلوهو کې تسجیل صوي،
ذاورې اچول صوې .د اسايس كاهو ن پَ څلورم فعل کې حکومت چې هل وزیصان څزَ جوړ صوي ُغَ
یوازین دوليت بًسټ دی چې د ولسمرش تص مرشۍ الهسې د دولت د اجصا ئیَ كوې دهسې تص رسٍ کوي.
پَ اسايس كاهون کې د اکبیٌې ،د وزیصاهو صورا او اجصائیَ رایست پَ هوم اداري بًس ټوهَ (هنادوهَ) او
مفاُمی هَ دي راغيل.
درمی -پَ س یايس مواكفتيامَ او د ولسمرش پَ فصمان کې د حکومت هوم دیوٍ ذُين او جمصد مفِوم پَ
ټوګَ راغیل دو ،پَ معل کې د حکومت پص ځائ دوٍ هوي او جال جال اجصا ئیوی بًس ټو هَ ( اکبیٌَ او
د وزیصاهو صورا ) جوړ صوي چې اکبیٌَ د ولسمرش تص مرشی الهسې او وزیصاهو صوراد
اجص ائیَ رئیس تص مرشۍ الهسې اکر کوي .د اکبیین او وزیصاهو صورا تصکیب مه د حکومت دُغَ تؼصیف
رسٍ چې پَ اسايس كاهون کې راغیل دی ،مسون هَ لصي.
څلورم :د افغاوس تان پَ اسايس كاهون کې ،ولسمرش تَ پَ اسايس كاهون کې د بسلون ،تؼسیل اوایمه د
لویېې جصګې تص جوړیسو پورې د اسايس كاهون دکوم فعل او ماد ې د تؼسیل ای تؼلیق واک او ظالحیت
هَ دی ورکړل صوی .ولسمرش دا واک لصي چې دميل صورا د ردعتیو پَ ودت کې تلٌیين فصمان ظادر
کړي دو ،پَ اسايس كاهون کې د تؼسیل پَ ابة دیوٍ داسې فصمان د ظادرولو حق اوظالحیت هَ لصي.
پَ اسايس كاهون کې ُصډول بسلون اوتؼسیل یوازې او یوازې د لویېې جصګې ځاىګړی واک او ظالحیت
دی.
پيځم :د ولسمرش ځاىګړي واکوهَ چې پَ اسايس كاهون کې پَ ګوتَ صوي  ،د اسايس كاهون د (  ۶۷مې
) مادې هل حاالتو پصتَ بل کس تَ هَ لیږدول ( اهتلال) کیږي .ولسمرش د ټولو دغو کواکوهوهل خمې د ملت او
وليس جصګې پَ وړاهسې فصدي مس ئولیت لصي .ولسمرش ويش کوالی چې حموکې تَ ووا يي چَ زٍ (
ولسمرش) د دپلو پیروس سليې واکوهو مس ئولیت پَ غاړٍ لصم او دُغو هورو پیٌځوس سليې مس ئولیت د
اجصائیَ رئیس پَ غاړٍ دی ځکَ چې ما (ولسمرش) د معلحت ( س یایس موافلتيا مې) هل خمې دولسمرش
( )۵۰سليَ واکوهَ اجصائیَ رئیس تَ لیږ دويل دي.
لڼسٍ داچي :د  ۲۰۱۴اکل پَ ټولټاکيو کې ولسمرشۍ څوکۍ تَ دوو هو ماهساهو ( تمیوهو) دیوٍ انروا س یايس
جوړ جاړي پَ تصڅ کې چې د س یايس موافلتيامې پَ هوم ایدیږی ،د ولسواکۍ اظل تص پښو الهسې کړی
؛ هل اسايس كاهون هَ یېې ښاکرٍ اوبصبيډٍ رسغړوهَ کړې او پَ لوی الس یېې پَ ُیواد کې د واک  ،د واک
دی
د مرشوغیت او پَ ټولزیٍ توګَ د اسايس كاهون د هظام حبصان را مٌځ تَ کړی .
اوس ،س یايس موا فلتيامې د افغاوس تان داسايس كاهون ځائ هیویل دی هو ځکَ ،تعاديف هَ دٍ چې
ځیيې س یايس ډلې د ميل یو وايل د حکومت د اکر مودٍ دوٍ اکهل ګڼېي او وايي چې دغَ حکومت هور
دس یايس موافلتيامې پص بيا مه مرشوغیت هَ لصي .د دغَ حبصان ښاکرٍ بیلګې دادي چې د ټاکيو د كاهون
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پص رس د ولسمرش  ،اجصا ئیَ رایست  ،ميل صورا او دټاکيو د دپلواک هکیس یون تص مٌځ د ژور ادتالف
پَ وجَ د وليس جصګې لپارٍ ټاکيې پص دپل ودت تص رسٍ وضوې او د دولت مللٌَ كوې (د وليس
جصګې موجود تصکیب) دپل مرشوغیت او كاهوهیت هل السَ ورکړ؛ د ټاکيو كاهون د وليس جصګې د اکر پَ
وروس يت اکل کې د ولسمرش د فصمان هل الرې تؼسیل صو .اوس د دولت اجصائیَ څاىګَ دوليس جصګې
واکوهَ هيګوې او ددې جصګې خلوا هل ځیيو وزیصاهو څزَ د ابور درایېې بریتَ اذیس تل هَ مين .ددولت
ددرۍ ګوهو څاىګو تص مٌځ د واک دویش اهډول مات صوی دی .د اسايس كاهون د لویېې جصګې را
غوښ تل مه هل كاهوين اړذَ س توځنمن دي.
ج :جګړٍ.
لکَ خمکې چې وویل صول جګړٍ یو هل ُغو سرتو ال ملوهو څزَ دٍ چې زموىږ دملک دوليت واهکين(
دوليت حاهکیت) اومرشوغیت یېې هل رښ تیین ګواښ رسٍ خمامخ کړی دی .وا يي :جګړٍ دس یايس مبارزې
كِصجن صلک دی .جګړٍ کیسای چی د کورين (داذيل) س یايس اتوتصخیوايل ،د بیال بیلو س یايس او ټوليزیو
ډلو د ګټو د ټکص پَ وجَ را مٌځ تَ صوې وي او ای د هبصهۍ السوُيې او تریي ( جتاوز) زیږهسٍ وي.
داچې جګړٍ زموىږ پَ ُیواد کې یوٍ کورهۍ ښرړٍ دٍ اوکَ هبصین تریی اوای دواړٍ  ،زٍ یېې دلتَ د څیړلواو
س پیړلو اړتیا هَ ویمن ځکَ چې د کيفصاوس هل حمال ویش هَ وتلې موضوع دٍ دو ،صک وض تَ چې دغَ
جګړٍ د افغاانهو پَ الس رواهَ دٍ او كصابهیان یېې مه افغاانن دي .دا جګړٍ زموىږ پَ ملک اوکور کې رواهَ
دٍ؛ زموىږ ملک او زموىږ کور وراهوي؛ دې جګړې زموىږ ميل دپلوايک ،ميل او دليت واهکيين ىمیګړې
اوهکزورٍ کړې؛ پَ ميل او ىړیواهل کچَ یېې د هظام مرشوغیت تص پوښتٌو الهسې را وس یت دی.
لکَ چې دټوليې یوٍ ډهل وګړي پَ ُص دلیل چې وي وسلې تَ الس اچوي او د ملک ځیيې س میې د
اوږدې مودې لپارٍ د دولت هل واک او کيرتول هَ ابيس ؛ پص هل پسې جګړٍ ایز دوځښت لصي هو د
حکومت د مرشوغیت پوښتٌَ ُصو مصو مٌځ تَ را ځي .ىن د دولت وسهل وال خمالفنی پرپل وار پَ
افغاوس تاىکې دواک پَ یوٍ جال مصکز اوښيت دي .د ُیواد پَ هیږدی  ۳۰سليَ ذاورٍ کې ځاىګړي اداري
او حلويق تص تیبات لصي.
د افغاوس تان واهکيان او مهسا صان دافغاوس تان هبصين مالتړي دا تصخی واكؼیت مين چې د هبصهیو ځواکوهو هل
ص تون ( حضور) پصټَ دميل یووايل حکومت د افغاوس تان دوليت حاهکیت ويش دوهسی کوالی .د دې ماان
(مؼین) دا دٍ چې د ميل یو وايل حکومت پصاخ وليس مالتړ او پَ بهل ژبَ بضپړ مرشوغیت هلصيُ .ری مو
ويش چې دموکصاتیک مرشوغیت د حکومت څزَ د و لس د اکرثیت وګړو د مالتړ پَ مؼيا دی.
د کيفصاوس درهو بصذَ والو!
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پَ خمکٌیو ذربو کې مې ُڅَ وکړٍ چې پَ افغاوس تان کې د دوليت واهکيۍ او د واک د مرشوغیت بَ
وړاهسې پصاتَ دٌډوهَ او س توځنې را بص سریٍ کړم .داچې دا ُڅَ بصایلۍ وٍ او کيَ ،كضاوت یېې اتسو
ښاغلو پوُاهو او دهظص ذاوهساهو تَ پصیږدم.
اوس پوښتٌَ دادٍ چې زموىږ پَ ملک کې د دوليت واهکيۍ د پیاوړتیا اوبضپړتیا ؛ دواک د دموکصاتیک او
ويش کومې الرې  -چارې اړیيې او صوهې (ممکن) دي؟
كاهوين مرشوغیت د اتمنی لپارٍ څَ ابیس .
الرې -چارې کیسای يش چې ښلکېُ ،څوىکې اوپاروىکې وي دو معيل هَ وي .ځیيې وړاهسیزوهَ
کیسای يش چې مه ُڅوىيک وي او مه معيل دو ،زموىږ ولس ُغو خمو (ُسف) تَ وهَ رسوي چې متَ یېې
لصي .صک وض تَ چې ذلک د ميل یووايل هل حکومت هَ انُیلې صوي او ان راضَ دي دوُ ،غوی
یوازې د حکومت اوپَ حکومت کې د څریو بسلون هَ غواړي .ذلک غواړي چې زموىږ پَ ملک
کې سوهل او س یايس تیاکو ( جبات) رايش؛ دوګړو تص ټولو ملړین اواسايس حق ایهې دژهس حق دوهسي
يش .ميل او دوليت واهکين د ملک پَ ُصګوټ کې ذپصٍ يش .پَ دې ماان چې دولت د ُیواد پَ ټوهل
ذاورٍ کې د زور اکرو ل ( (كِص مرشوع) پرپل احنعار یک راويل اوولس د جګړٍ مارو ،زور وااکهو
اوكويم ما فیا هل مٌګلو ذالص يش؛ فساد هل مٌځَ الړ يش ،وګړو تَ داکر اوسوهل ایز ژوهس موکَ بصابصٍ او
دفلص کچَ راهکَ يش؛ د كاهون واهکين او دښې حکومتولۍ اظل پیل يش .ملت حمورٍ س یاست اوفکص
وُڅول يش؛ كويم ،ژبًیو ،س میَ ایزو اومشُيب توپریوهو تَ دملن وُلو او پصدې بيا انهسریو او خشړوتَ موکَ
( زمیيَ) ورىکړل يش؛ دافغاوس تان دفاغی او امٌییت سکتور غښ تیل يش داسې چې هور دکورين امٌیت
او د ملک دحصمی څزَ ددفاع لپارٍ هبصهیو ځواکوهو تَ اړتیا هَ وي اوهبصهۍ مصس تې پَ جګړې هَ بلکَ د
ملک پَ بابدۍ ولګول يش .
زما پَ اهس کومې ظصحې چې پَ روان اکل کې د ميل یووايل د حکومت د بسیل اوای مرشوغیت لپارٍ
وړاهسې صوې کَ معلې مه يش ،زموىږ ټوليَ ُغو خمو تَ چې پورتَ پَ ګوتَ صوې ،ويش رسوالی .دا د
بیړهیو لویو جصګو اود ليډ حماهل حکومتوهو دجوړولو هظصیېې اوظصحې پَ ُیواد کې د دامیي سولې اوجبات د
ټیٌګښت ،دميل واهکيۍ او د كاهون دواهکيۍ د پیاوړ تیا لپارٍ هَ بلکَ د كويم اوتيظمیي ډلو ټپلو تص مٌځ د
واک دیوٍ هوی " برایش" او ان كاهوهَ ویش ،پَ هظام کې د رشیکو ډلو د دپلميځي خشړود ُوارۍ او
دُغوی دان روا کټو او واهکيۍ د دوهسي کولو پَ خمَ وړاهسې کیږي.
موىږ پَ تریو پيځَ لسو لکوهو کې د بیړهیو جصګو ،د ىړیوالې ټوليې تص س یوري الهسې دليډ حماهل او
مٌځمِاهل ادارو ،ىمیګړو ټولټاکيو  ،ایتاليف او دميل یووايل د حکومتوهو بډایَ جتصبو لصو چې ُص ځل یوازې
ځیيې څریې بسلې او رابسلې صوي دو ،د افغاوس تان س یاست بسل وضو او واک پَ ریښ تیٌې ټوګَ
ملت تَ ( دملت واكؼي اس تازوتَ) وهَ لیږدول صو.
ُامغَ د هومیو لکو هو جگړٍ ماران  ،هجادي او كويم ما فیا اوبېې وسَ او ان ژمن تکٌو کصااتن چې ځیيو یېې
دكومی رایو (كومی رای ابىکوهو) اوهوریېې د رصوت اوای ځاىګړو اړیکو ( َص بکو) هل الرې د وزیصاهو،
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دولسمرش سالاکراهو ،مضوريت صورا ګاهو ،دولسمرش دځاىګړو اس تازو پَ توګَ او ای پَ زور رسٍ د یوې
ان كاهوهَ موازي دوليت ادارې پَ جوړولو رسٍ پَ واک کې ور ګډ صوي دي.
ښاکرٍ د چی  ،د اسايس كاهون ُغَ لویَ جصګَ بَ چې د ښاغلو داکرت ارشف غين او غبسهللا غبسهللا تص
مٌځ د س یايس موافلتيامې پص بيا د اجصائیَ ظسراغظم دڅوکۍ اوواکيو پص رس دحبث لپارٍ جوړٍ يش ،د
افغاوس تان دووليت واهکيۍ او هظام د مرشغیت س توځنَ ُوارٍ ىکړي.
ښایی د اجصائیَ ظسراغظم دڅوکۍ پَ ابة د لويي جصګې حبثوهَ او پصیکړې پَ افغاوس تان کې دواک
س توځنَ هورٍ مه پیچلې کړي .دغَ لویَ جصګَ پصتَ هل د ې چې دیوٍ کس ( خشط ) لپارٍ څوکۍ او واکوهو
تعویب کړي ،بهل اجٌسا هَ لصي .دهظام بسلون ،دسولې سرتاتژیي ،دښې حکومتولۍ او د كاهون دحاهکیت
اوهورو میل مسالو پَ ابة حبثوهَ د دغَ لویېې جصګې پَ اجٌسا کې وض تَ.
د جصګې یوازهۍ پایهل او هتیجَ بَ دملت لپارٍ داوی چې اجصائیَ رئیس تَ بَ هل دې وروس تَ " اجصايي
ظسر اغظم " وایی اوبس.
دلوی جصګی را غوښ تل او پَ اسایس كاهون یک تؼسیل ابیس د میل اړتیاوو او د ملک د لوړوګټو پص بياوی
هَ د افصادو اوډلو د انروا غوښتٌو د كاهوین کولو لپارٍ.
زما پَ اهس،
د ُیواد پَ اوسًیو تصیيګلو حاالتو کې د ميل یووايل دحکومت لپارٍ یو دموکصاتیک بسیل وض تَ او ای ان
صوین دی .دميل یوايل هل حکومت هَ مه د ُغَ دپلميځي تضاد تَ پَ کتو د یوٍ ژور بسلون او " چصدش"
متَ هَ کیږي.
ښَ بَ دا وای چې د افغاوس تان واهکيان (دميل یووايل د حکومت مرشان) د اسايس كاهون الری تَ را
ګصځیسیل وای؛ "موازی حکومت" ایهې د اجصائیَ رایست او د " وزیصاهو د صورا " پَ هوم جوړښ توهَ
ړهګ صوي وای؛ ټالک صوي ولسمرش داکرت غين تَ موکَ (فصظت) ورکړل صوې وای چې دپهل اکبیٌَ
جوړٍ او د " تساوم اوبسلو" میثاق پیل کړي .د اجصائیَ رئیس تمی کوالی يش چې هل حکومت څزَ هبص
یو غښ تیل اپوزس یون جوړ ګړي .ښاکرٍ دٍ چې ښاغیل غبسهللا او دُغَ تمی دا ظصحَ هَ مين هو پَ دی
ظورت حال کې  ،دميل یوايل حکومت تَ ښايي چې د ملک د ورځٌیو چارو د پص مخ بیولو تص څٌګ
دوٍ اسايس اکروهَ وکړي:
لومړی -د افغاوس تا ن د س یاسې او دوليت ایلیت ( د ټولین دس یایس كرش) تص مٌځ او مهسا صان د دوليت
واک د درۍ ګوهو څاىګو تص مٌځ د افغاوس تان دسرتو ميل مس ئلو او پَ ملک کې د حبصان داکبو کولو پَ
ابة یوګډ هظص او اجامع جوړٍ کړي چې دا بَ څَ ان څَ پَ ټوليَ کې د حکومت هل اغتبار او توریتې
رسٍ مصس تَ وکړي.
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دومی -حکومت ابیس پص سوهل " متصکز" وکړی .پَ لیلکې بڼَ د سولې یوٍ ُص ا ړ ذزیٍ  ،ریښ تیٌَ،
واكؼبیٌاهَ او معيل تګالرٍ وړاهسې کړي او د دوو راتلوىکو لکوهو پَ تصڅ کې ( دولسمرشۍ لپارٍ تص هوبيت
ټولټاکيو پوری) پَ ُیواد کې د ټول مشوهل ،رس تص رسي ،بزادو او رڼو ټولټاکيو زمیيَ بصابصٍ کړي.
د افغاوس تان پَ اسايس كاهون او دټاکيو پَ كاهون کې ابیس د ډاډمٌې سولې او جبات پَ خمَ (ملعس) اود
ټوليې د اړتیاوو رسٍ مس ،دملت پص حمور ،دكاهون پص وړاهسې د وګړو دبصابصۍ او ټولو وظيوالو
(صِصوهساهو) تَ دیوصان فصظتوهو د بصابصولو د اظولو پص بيا ،بسلون رايش داسې چې واک پَ ریښ تیٌې
توګَ ولس تَ ولیږدول يش .ميل اودوليت واهکين ټیٌګَ يش؛ جګړٍ ماراهو( جٌګساالراهو) او جٌایت اکرو
غيارصو تَ پَ ُص راز ټاکيو کې د ګډون الرٍ د كا هون پَ کچَ وتړل يش او پَ دې توګَ ددولت درۍ ګوهو
څاىګو تَ د ُغوی د هيوتلو خمَ بيسٍ او حاهکیت تَ یېې دپائ ټکی کیښودليش .پصتَ هل دې بَ زموىږ ملک
او ُیواد وال ښَ ورځ وهَ ویين.
ىن ،د ميل یو وايل حکومت دسولې سرتا تژیي هَ لصي .دا ذربې چې ددولت وسهل وال خمالفنی دې
وسلې پص مځکَ کیږدي ،د هبصهیو ځواکوهو ص تون  ،دافغاوس تان اسايس كاهون ،د تریې یوې لسزیی الس تَ
راوړهې او دميل یووايل حکومت دې ومين ،دسولې سرتا تزیی هَ دٍ .دا دملت تری ایستٌَ او دځان
غولول دي.
د تریې یوي لسزیې الس تَ واړهې هممې دي دو د ُغو ان دوالو ،زایهوهو او وراهیو پَ بصتهل چې جګړې
زموىږ ملت او ُیواد تَ اړولې  ،د پام وړ هَ دې .زموىږ صا ودوا  ۵ملیوهَ ُیواد وال هل دپل ټا ټويب
څزَ هبص تَ ګډٍ صوي او هیږدی دوٍ ملیوهَ پَ ُیواد یک دهيَ بېې ځایَ صوی .ځوان وسل مو هل وظن هَ
د تیښ تې پَ حال يک دی .كومی اوژبًیو انهسریو اوخشړو زور اذیس یت او زموىږ د ولس ميل یوايل  ،ميل
ُویت او ميل ارزص توهو تَ یی ریښ تیین ګواښ را مٌځ تَ کړی دی .ميل او دوليت واهکيې مک زورې او د
هظام مرشوغیت مو ىمیګړی دی ،دكاهون حاهکیت وض تَ .د ګړو ملړین حق ایهې د ژوهس حق دوهسي هَ
دی.
د جګړی بیَ د سویل تص بیېې ډیصٍ او پَ کصاتو -مصاتو لوړٍ دٍ .ىن ،جګړٍ پَ یوٍ ميل انورین اوښ تې او
دا زموىږ پَ ُیواد کې د ټولو س توځنو مور دٍ.
د " س یګار" دوروس یت رپوټ پَ حواهل چې (د  ۲۰۱۶اکل د اوګست  ۹مَ) دپور صو ،د روان
میالدی اکل پَ بتو میاص تو یک  ۲۰۵۲۳افغان پو ځیان وژل صوی او ټپېي صوي دي.مهسا صان ،پَ
دی مودٍ یک هژیدی  ۹۰۰۰ملکی وګړی مړٍ اوټپېي صوی دی .د ظلباهو مړی او ټپیان دو چې ُغوی
مه زموىږ دوظن وګړي دي،څوک هَ مشریی.
دولت د ُیواد تص یو ص پیتَ لږ څَ زایتَ ذاورٍ پَ واک کې لصي ۳۹ .سليَ هورٍ ای د ددلت د وسهل والو
خمالفیيو پَ الس کې دٍ اوای د جګړې تود ډګص دی.
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اوس ،پَ داسې حاالتو کې کَ بیړهۍ او ای هوبيت ټو لټاکيې مه تص رسٍ يش ،د دو ليت واهکيۍ (حاهکیت)
او هظام د مرشوغیت س توځنَ پَ بًس ټزیٍ توګَ ويش ُواروالی .
پَ څو ټکو یک ،د دو ليت واک او دواک د مرشوغیت د بًس ټزیې ُوارۍ (حل) الر دادٍ چي:
 -۱ملت حمورٍ س یاست غورٍ او وُڅول يش .كويم س یاست تَ دپای ټکی کیښودل يش؛
-۲پَ ُیواد کې ټول مشوهل ،رس تص رسی او ډاډمٌَ سوهل اتمنی يش؛
 -۳دبزادو ،ټول مشوهل اورڼو ټولټاکيو هل الرې دوليت واک پَ ریښ تیٌې توګَ ولس تَ ولیږدول صې .د كاهون
د وا هکيۍ (  ) Rule of Lawاظل پیل يش.
مٌيَ

