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 ىاستير ىموکراسيد در

ناکام ىها حکومتيل بد   

انتخابات توق در سرپرست حکومت و  

افغانستانى برا شنهادهايپ  

  والېنور رحمان ل

 مقدمه
 ،خواهد کرد را بدتر ىاسىثبات س که گرددىرو برو م ىاسىوس ىکشور با مشکالت حقوقى، قانون  ١٣٩٨، سال جوزا١ در تاريخ

. باشد ىناممکن م  ت انکشافىت صلح و امنىو در عدم موجودباشد ىت نه مىآنجا صلح و امن در دباش نه ىاسىسجاى که ثبات 

تصادم ملت افغانستان را به حالت  آنمبهم ونامعلوم  ىکه خواست ها رابه مخاطره انداخته ىموکراسىاصل د ىحکومت وحدت مل

از که  ىرذىپو واکنش  مىرانه باشىشگىپ دىياىب که مىسازىرا اگاه م ون کشورىاسىسملت،حکومت و حاال مامواجه کرده است،

ن ىبد .را بگزیند کتاتورىمستبد و د رقانونىىشکل غ که حکومت مىارونه گذ آىيم رونىبوه عملى درجهان سوم بوده ىش هادصد

بقا خود را در که  مجبور خواهد کرد رات حکومت ىن ذهنىاد رل نداىن حکومت بدىا اىحکومت که گو دروغ های واهیمنظور 

 استفاده سو دشمنان افغانستان حالتن ىااز  .خذشه دار سازدجوان را  موکراسىىو دکند  جستجو زمو انارشى حالت اضطرار

ار موضوع ىن بسىا خواهد کرد. روبروان هاى گوناگون ىبه زرا سر و مال هموطنان  که برندبتر ه دىچىپ را به بحران و کشور  نموده

 .را دریابیمرفت همه شمول رون یبمورد بحث شود تا راه  در اساسى ق و قانون به گونهملت بوده که از راه منط براى ىاتىح

ز خ را اغاىگر شرمناک تارىددهه ک ىکنند و ىم عواجگرد که خود و ملت رابه خطر مىشان حکومت وحدت ملى متعلق به سرکحاال 

ى و انکشاف موکراسىند، اگر گذشت کنند قهرمان صلح، درگزىرقانونى مىماه غ ٦ت از حکومت ىراى صلح و امنا بىد کنىم

 شد.خواهند

وند، چون شىبردار م ز دستىجه از قدرت نىرنتوند و دشىمواجع م رخطرات ناگوابا ماندن  در قدرتکه م ىتوانىبه سراحت گفته م

س جمهور براى بقاى قدرت ید رئىشا .دىبن ىز منافع خود را در صلح نه مىت نکنند و حکومىن حکومت صلح نه مىن با اىمخالف

ن و مشکالت ىعمل ناگوا خواهد بود، بنابر همن ىدر قدرت باشد و اجوزا  ١بعد از ، تا کنندحالت اضطرار استفاده  ١٤٧از ماده 

 ن حالت و حکومت.ىابى حقوقى اىم به ارزىپردازىگر مىد

 فعلى حکومت و حالت حقوقی ابیىارز
 به اجتماعی داد قرار کى براساس آن اعمال جهت قدرت ،شودمی مردم مربوط ت،ىحاکم که ساالر مردم های نظام در

 نظام انىم مهمی تفاوت و داشته ادىز تىاهم زمانی عنصر قرارداد نىا در ذاهل باشند آن واجد که شود می منتقل افرادی
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دهى ىراابت باز س جمهور( ی)رئل ىشود که ملت بطور موکل آن رابه وک می شمرده ساالر مردم و شاهی تر،ىتوتال های

 دهد.ىم

 سیئر ی فهىوظ است شده مشخص نىچن جمهوری، استىر زمان مدت افغانستان، اساسی قانون ٦١ ی ماده ٢ بند در 

 نىچن را( انتخابات از بعد) باال حکم دىق بعضی منظر نىا از ابدى می انىپا انتخابات از بعد ٥ سال جوزا ١ در جمهور

 .شود می دىتمد جمهوری استىر ی دوره ن،ىبنابرا ،نگرفته صورت( باشد که لیىدل هر به) انتخابات که کنند می رىتفس

بشمول شد  طوالنیر قانونى ىغ کرزی جمهور سیئر کار مدت ١٣٩٤ او ١٣٨٨ های سال در رىتعب نىهم براساس

 ١ در زىن را ملی شورای کار انىپا اساسی قانون ٨٣ ی ماده ٢ بند .است موجود زىن جرگه ولسی مورد در آن هىشب انگارى

 دوره انتخابات عدم براثر، برداشت نىهم لحاظ به .داند می مختوم انتخابات اعالم انىپا از پس ،٥ سال سرطان ماه

 های فقره) احکام نىهم فقط گرا .برگرفت در سال آن ٥از موده قانونى   شترىب سال ٣سال شدو  ٨ آن وقت در نیىتقن ١٦ی

 می انىم به اساسی های پرسش جا نىا در اما ! آورند می وجود به را گمان همان رندىقرارگ ارىمع( ٨٣ و ٦١ های ماده ١

 :مثال ی گونه به ستىن آن  وگپاسخ رىتفس نىا که دىآ

 آن مختلف های بهانه به و بماند باقی قدرت در تا کند نمی برگزار را انتخابات عمداً جمهور سئر اگر  -

 سىئر شخص و( ملت) مردم انىم( وکالت) است جمهورىىر قرارداد سرنوشت اندازد می قىتعو به را

اداورى ىقابل  ؟بودند گرفته کار به سال ٥وکالت  برای را  آراء  آن در که شود می چه (لىوک)  جمهور

 توان.ىد کرده نمىچ محاکمه موده وکالت را تمدىت موکل هىاست که بدون رضا

 مردم از را تىمشروع که کتاتورىد کى و منتخب جمهور سیئر انىم تفاوتی چه حالتی نىچن در -

 دارد؟ وجود است نگرفته

 اى تیىرىمد ضعف براساس اما کند برگزار را انتخابات بخواهد جمهور سیئر ممکن مثال ی گونه به  -

 می بحران در کشور ضعف نىهم لىدل به. شود نمی انتخابات برگزاری به قادر مالی امکانات فقدان

 (ملتل ىوک) ( جمهور سىئر) فىضع رهبر نىچن کار مدت به نطر می رسد که منطقی اىآ نىبنابرا ماند

 است؟ نگرفته صورت انتخابات که شود دىتمد دیىق براساس

 ادامه کار به قدرت خالی از ریىجلوگ جهتآورده  انىمرا به  که ناتوانى هاى آن خال شخصی نىچن اىآ -

ت ىتقو ى و ملتموکراسىد ا در پرتوحکومت سرپرست مساعد شود، تاشخص توان ىا بستر براىدهد، 

 تصور به و ندارد را انتخابات برگزاری توان و شود می قدرت خالی باعث فرد که حالتی نىچن درشود. 

 شد؟ خواهد چی نظامی نىچن سرانجام  ستىن هم وضعی نىچن انىپا

د ىس جمهور تمدىرئ ىانتخابات موده کار عدم برگزاریکه بنا بر  ستىن حل قابل رىتفس نىا درنظرداشت با باال پرسش

 رهىجز هىشب اساسی قانون درراىز دارد مشکل ذاتا رىتفس نىا اصل در، مىسته روب رو وضعی نىچن با اکنون نىهم ردد.گ
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 درنظر با قانونی رىتفس دىبا حل همه شمول که حالی در شود  استنتاج آن از اسیىس عرف کى تا است شده گرفته ای

  ردىگ  صورت رگىد ها ماده رىسا و عمومی اصول داشت

 ملی تىحاکم ٤ ماده در ،شود می دهىنام جمهوری که دارد وضاحت اساسی قانون ١ ی ماده در نظام تىنوع فىتعر

 و است سال ٥ زمان عنصر قرارداد نىا در. کنند می اعمال خود ندگانىنما ی لهىوس به اى خود که شده شمرده ملت تىملک

  د.شو می دانسته قرارداد حىصر نقض و شده رونىب جمهوری وصف از باشد اضطراری که حالتی جز به آن دوام

 حال در ملی شورای نیىتقن ی هورد اى جمهوری استىر ی دوره اگر ”کند می حکم نىچن اساسی قانون ١٤٧ ی ماده

 دىتمد گرىد ماه چهار شورا اعضای و جمهور سیئر کار مدت شده متوقف دىجد انتخابات برگزاری ابدى انىپا اضطرار

 حالت انىپا با شود می فراخواسته جمهور سیئر سوی از جرگه هىلو شود ماه چهار از شىب اضطرار حالت اگر. شود می

 و جمهور سیئر کار مدت که است آمده وضاحت به حکم نىا در. ردىگ می صورت انتخابات ماه، دو از پس اضطرار،

 اغتشاش جنگ، خطر جنگ، حاالت در عنیى دارد؛ جواز اضطرار حالت در فقط ،(شده نىىتع مدت از فراتر) ملی شورای

 انتخابی، نهاد دو نىا کار مدت کند؛ دىتهد را گانی همه اتىح و استقالل که حدی در امثالهم، و عیىطب آفات حاد،

 (.اساسی قانون ١٤٣ ی ماده) ابدى می شىافزا ماه چند برای فقط د،ىمق اوقات مىتقس براساس

فرا  را جرگه هىلو جمهور، سىرئ شود، می ماه ٤ بر افزون اضطرار حالت اگر است، آمده وضاحت به ١٤٧ ی ماده حکم در

 چىه به جمهور سىرئ اضطرار، حالت جز. شود تىرعا قرارداد زمانی عنصر که است نىا رىتداب نىا تمام از هدف. بخواهد

  دىافزاىب شىخو کار به ،٥ سال سرطان ١ از پس ملی شورای اى دهد ادامه شىخو کار به تواند نمی ای بهانه

 اساسی قانون خالف١٣٩٤ او ١٣٨٨ های سال در جمهور سىرئ کار دوام حکم که است آشکار وضاحت به فوق حکم از

 به فقط نه ن،ىبنابرا. باشد می اساسی قانون حىصر نقض ملی، شورای ١٦ ی دوره ی ساله سه دىتمد گونه نىهم. بود

 استفاده آن، قىتطب بر نظارت و اساسی قانون دفاع بخش در ندهىآ در ها نقض از کهبل کنند، استناد گذشته اشتباهات

  .مىاسى داشته باشىت سباتا ث شود

 رسد، می انىپا به ٥ سال جوزای ماه ١ در جمهور سىرئ کار مدت اگر: که دىآ می انىم به زىن گرىد پرسش کى

 ابد؟ى می انىپا همزمان زىن او نینمعاو کار

 و جرگه ولسی سىرئ مشرانوجرگه، سىرئ دوم، معاون بىترت به او، اول معاون و جمهور سىرئ همزمان مرگ صورت در

 ٦٧ ماده حالت نىا در. رندىگ می برعهده را جمهور سىرئ ی فهىوظ اساسی، قانون ٦٧ ی ماده حکم براساس خارجه رىوز

 و جرگه ىولس جرگه، مشرانو نىچن هم و نداشته را نىا تىاهل نهىکاب و ، سیرئ هذال نداشتهمطابقت  ىاساس قانون

  .قرار دارد سرپرست در حالت  که است ها سال از و دارند قرار ىقانون ىخال در زىن خارجه وزارت
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قالنه اع خواهد بود. راخالقىىولى غ شود قىتطب اساسی قانون ٦٨ ی ماده ١ بند حکم ممکن معاونان، نىىتع جهت

تا مشکل را براى ابد حل کند  شود جستجو سرپرست حکومت حل راه اسی،ىسو   ملی اجماع کى قىطر از خواهد بود که

 چ حکومتى سوه استفاده نه خواهد کرد.ىه در ابتداراه حل ن ىباچن

  ىحالت و حکومت فعل در سازى قانون فقدان و اسیىس ابیىارز
بازبینی  به زىن نىقوان دارد ازىن قانونی و حقوقی تىمشروع به شىخو بقای و تداوم برای نظام کى که ای مانهىپ همان به

 تىحما به در آن وقتکه  ورد آبار مى  به مشکالت نکند جابىا را وقت ضرورت که نىقوان دارد. ضرورت وقت حسب بر

 قانون به منجر که اسىىس هاى مصلحت با اند ها بحران رىدرگ که کشورهای الخصوص. باشدىم ازمندىن اسیىس

 اختالف، حکومت گروه اى براى حزب موارد افغانستان نىقوان بدبختانه ند،ىنما می نىتضم را نظام بقای شوندىم

 .ندارد مختلط حکومت و سرپرست

و  نشود فصل و حل و تىرىمد انتخابات از برخواسته بحران ١٣٩٤ سال در که شد باعث نىدر قوان موارد نىا فقدان 

 مختلط حکومت  توافقنامه کى قىطر از اسیىس مصلحت کى بنابر جهىنت در که شتافت، آن کمک به اسىىس مصلحت

 همچون، مواردی شامل که  ، توافقنامه نىا مهم مواد متاسفانه اما د،ىگرد جادىا دندىامن ملی وحدت حکومت آن را که

 تىرعا نداشت قانونى پشتوانه چون بود شده جادىا اسیىس اجماع حفظ و فساد با مبارزه انتخاباتی، نظام اصالح

 های استىس اتخاذ و توافقنامه دهىناسنج اقدامات. کردند اعظمى جوى استفاده قانون فقدان از نىطرف و دىنگرد

 بحران با را داخلی کشور بعد که در هند،ح دىترج ملی منافع بر را شخصى منافع توافقنامه، نىطرف تا شد منجر نامعقول

 .است داده قرار حالت نىبدتر در را المللی نىب نىمتحد کشور با روابط خارجی بعد در و ساخته مواجه اسیىس

 بشمار شىها تىمکلف و فىوظا نىتر اساسی از که کشور شهروندان تىامن نىتام وحدت ملى در حکومت ضمن در

 مردمان تن هزار ها تی، دهىامن رویىن هزار پنجاه از شىب گذشته سال ٥در ناسالم رهبری جهىنت در که بوده ناتوان رودىم

 نىا فرزندان خون با که گزافی قربانی همه نىا بدل در که ر شدند.ىب پزىگر اسىدتن  لونهاىمدند و ىگرد دىشه کشور عام

 و تىحاکم تحت قبال که را مناطقی تىاکثر بلکه د،ىنگرد حاصل ملی بزرگ منفعت کدام تنها نه شد، پرداخته وطن

 .رفت دست از زىن بود دولت تسلط

 مشکوک صورت به تدارکاتی و مالی های پروسه کهىطور گرفته، خود به اسیىس رنگ زىن اداری فساد با مبارزه همچنان

 بعضی در فساد تىموجود است، دهىگرد متمرکز و متراکم مشخص محل کى در اراتىاخت تمام و شده گرفته انحصار به

 که گرىد مشکوک های شرکت از بعضی و دىگرد نشر ها رسانه توسط آشکار بصورت موثق، اسناد هىارا با دادها قرار از

 تىشفاف و مثبت اراده انگرىب“ واحد منبع ”مجرای از آنها با داد قرار امضای دارد، خانوادگی روابط حکومت سران با

 .باشدىنم پروسه در الزم
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 در  انتخاباتی نىتر فاسد ١٣٩٧ پارلمانی انتخابات جمله از بوده ناکاموحدت ملى  حکومت هم ساالری مردم قىتطب در

ز اعالن ىج آن نىشود که نتاىماه م ٩ک به ىنزد شد برگزار ساله ٣ وقفه کى از بعد اصالحات بهانه به که بود سطح جهان

 اراده که شده انداخته قىتعو به متواتر بصورت زىن جمهوری استىر انتخابات برگزاری خىتار الحال و  نه شده است

  .بردىم سوال رىز جدی طور آنرا برگزاری برای دولت اسیىس

جوزا ختم مىگردد ولى حکومت به شکل غىرقانونى مىخواهد که از مجراى  ١حتى دوره کارى حکومت وحدت ملى در 

وزمان حکومت وحدت ملى را تمدىد کند و آن هم در حالت که رئىس جمهور در مدت زمان ت قوستره محکمه 

از سوى ستره محکمه کار است ن آد که دوره حکومت سابقه به پاىان رسىده و تمدى  بودخود گفته  ی کاندىداتور

ولى حاال خود رىىس جمهور باچنىن حالت روبرو شده ومىخواهد که ازطرىق  همان ور  آغىراخالقى و غىرقانونى شرم 

 جوزا تمدىد کند. ١ستره محکمه دوره تمام شده خود را بعد از 

 های نهاد و امکانات از کهىطور انداخته، براه شىخو انتخاباتی رقبای برابر در را ناسالمی رقابت حکومتی مىت ضمن در

 انتخاباتی تکت اعضای و نموده استفاده انتخابات قانون خالف وقت از قبل های نىکمپا در واضح بصورت دولتی

 با که را اشخاصی همچنان. سازدىم شامل حکومتی بزرگ های ریىگ مىتصم در نىقوان و نىمواز تمام خالف را شىخو

 د گردنىمو سبکدوش   عزل جمهور سىرئ جانب از کنندىم تىحما گرىد دىکاند از خود اساسی حقوق از استفاده

 آرزوهای و خواست خالف آن نوع نىبدتر با بلکه بوده ناکام کشور در ثبات نىتام و صلح آوردن در تنها نه ارگ بدبختانه

 مثبت بسوی معلوم قرار و شده اندازی راه طالبان با کاىامر متحده االتىا جانب از که ملی آشتی و صلح پروسه با مردم

 شود.ىاز طرف حکومت سبوتاژ م کهاست  حرکت در زىن

 که استاسى ىو س ملی مصلحت ست،ىن ها بحران حل پاسخگوی قانون کهىوقت دموکراسی و حکومتی های ستمىس در

 کشور در نطورىهم ،ن پروسهىدر ا کنند.ىم ىق قوه مقننه قانون سازىکند و آن را از طرىم داىپ قیىتطب و نیىع مصداق

 نخبگان رون ىا از باشد، نمی ممکن نىقوان از سبب فقدان قدرت زىآم متىمسال تفاهم جنگ، پسا اى و جنگ درحال های

 اسىىس کنند تا ثبات می تفاهمقواعد  بهبحران  از عبور براى ملی منافع داشت نظر با در و گرد آمده ملی مصالح حول در

 شود. نىتام

 ،کشور در تیىامن و اسیىس فروپاشی از ریىجلوگ برای تا است ازىن کشور فعلی تیىامن و اسیىس تىوضع به توجه با

 حکومت که ه شودداد قرار تىاولو در دىباباشد افغانستان مردم و اسیىس های انىجر همه توافق مورد که را ای نهىگز

 های گفگو در و کشور در شفاف و عادالنه آزاد، مشروع، انتخابات برگزاری برای نهىزم تا قانونى باشد. جوزا ١ بعداز

 و مذاکره به، م ىبرس نىمى با مخالفىو صلح دا بس آتش ،جنگ قطعبه  تا. مىکن تقرب نظر وحدت به نظر کثرت از صلح

 یىاجرا بهبى طرف  سرپرست حکومت کى اندکه مواردی کند ىنه مفعلى  حکومت باصلح   بپردازد که تىفعال گفتگو

  ل پشنهاد شده اند!ىذ راهکارهاىکه در  شود مکلف و موظف آنها کردن
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 ١٣٩٨ سال جوزا اول از بعد بحران از عبور برای مناسب های راهکار و ها زمیىکانىم
 از عبور رونددر  ممد تواند می که را ی ها راهکار همه ماباشد، ىل ممد مىذ ىراهکار ها ١٣٩٨جوزا  ١رون رفت بحران ىب ىبرا

 سه جوزا، ١ از بعد بى طرفسرپرست  و   حکومت دادن شکل برای، مىکرد ابیىارز و بررسی گرىد س از پ کیى، باشد بحران

ن  نامزدان رىاست ىسرپرست از راه انتخابات ب حکومت که نموده فىتعر آن طىشرا و نموده طرح رال ىذ نهىگز

س جمهورى ىس جمهورى سرپرست و رئىس مشرانو جرگه به گونه رئىگونه رئس جمهورى فعلى به ىئجمهورى+مخالفىن، ر

 باشد.ىمسرپرست 

  نى+مخالفىجمهورست یارنامزدان  ن ىب راه انتخابات سرپرست از حکومت: شمول همه اول راهکار
 مطبوعات، ون،ىاسىس نىب در مؤقتا ى  ىعبور حکومتان امدن ىمه ب اب افغانستان در ها روز نىا در

بطور نادرست مطرح  ىاسىدر مباحث س که است شده مبدل رمگ بحث کى به ها ىخارج ىحت و کارشناسان

 مهم ارىبس نىا حاال و است رفتهگ قرار ابهام در وسرپرست مؤقت حکومتک ىتفک  مطرح کنندگان در ،شودىم

 اول که است الزم ملحوظ نىا بهعام شود و  سرپرست حکومتفهم  مؤقت حکومت ىدر پهلو که است ىضرور و

 .مىکن فىتعر را سرپرست حکومت ْاوبعد مؤقت حکومت

 حکومت Interim اى provisional،ىعبور اى مؤقت حکومت  :اول

 مدنآ وجود به مثال مىباش داشته قرار نظام تىموجود درعدم کامال که دىا ىم انىم به ىوقت مؤقت حکومت

 حکومت ،دىجد ىالوجىډىاا ى تاسىس اساس به دىجد کامال نظام کى مدنآ وجود به جابىا اى دىجد هىجغراف

 ریىتغ از بعد اى و مؤقت حکومت جادىا ىشورو جماهر اتحاد شکست از بعد مثال ،رددگمى   جادىا مؤقت

 .دىاىب وجود به مؤقت حکومت اى اداره که بود ضرورت ىکنون حکومت به  طالبان حکومت

  Caretaker government سرپرست حکومت : دوم

بهره  ىا بىن مزاىما از ا ن کشورىبختانه قوانبد ىا است ولىدن ىدولت هاار ىبس نىقوان حکومت سرپرست بخش

بطور  موجوده ناکام بوده وملت ىکه حکومت هاد ىآ ىان مىبه م ىضرورت حکومت سرپرست وقت .مانده است

ه، مقننه ىاجرا گانهت قوه سه ىدرموجود ىموکراسىا در پرتو اصل دى وشود ىحکومت مریىتغخواهان  مىزآصلح 

نه ىت وزمان معوقدرا ىو  ف وناتوان بودهىضع خدمات  به مردماراِیه   در مجرا ها نىاز ا ىکىه ىو قوه قضا

ا کند ىرا مه ىدولت ىتواند به ملت سهولت ها ىر را متهم کند که نمگىددولت  ک قوهىا ى. نه شودآن  ات انتخاب

 ىرا ملغ ىت حکومت وحدت ملىاکثر راى آ به هگجر ىد. مثال ولسىانرا اتخاذ نما لىم تبدىتصم ىقانونو به طور 

ولسى جرگه انتخابات  اى غوه اعالن کند وا پارلمان را لىه گجر ىم اتخاذ کند که ولسىا حکومت تصمىد دهقرار 

 . دىآ ىان مىسرپرست به مجاد حکومت ىضرورت ا ها ن صورتىدر ا زار کرده نتواند.گبرآن به وقت 
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خواهد و بخاطر صلح ى ر همه نظام را نمیىا طالبان هم تغىن حکومت ىکه مخالف موزدآ ىمهم به ما  ىحالت کنون 

نکه ىا بخاطرخواهد بود ،  ىمنطقو ت به موقع ىک اصلىن هم ىخواست حکومت سرپرست از طرف مخالف  کردن

د خواهان ىل باشد باىدخ کشور ىاسىرد و درسرنوشت سىگقرارن ىاسىس انىز  انجستجو آنک طالبان وىتحر

م که در قانون ىرو برو هستی  بخاطر ىطرف باشد.با تاسف به حالت کنون ىک حکومت سرپرست بىجاد ىا

خال  ىن مطلوب در قانون اساسىوجود ندارد به هم رد حکومت سرپرستان نافذه کشور موىر قوانگىو د ىاساس

را داشته باشد که  ىن تواناىخواست که ملت اىنم ،ندکردىن مىرا تدو ىکه قانون اساسىدر زمان ،مدهبه وجود آ

ن بند در مواد ىن ملحوظ از اىبه هم ،کنندر ىز تغىبطور صلح اماز انها را  ىکىدر هر سه قوه  درصورت ناتوانى

استفاده کرده است و باالخره تا ت ان ملىو ز ها به نفع خودحالت حکومت ن ىکه از ا است دهىگرد ىرىگقانون جلو

ش ىرا به پ ىمؤقت از آغاز حکومت وحدت مل حکومتخواست  ىرقانونىها به قسم غ ىد که بعضىن سرحد رسىا

  باشد. ىچ وجه مورد قبول مردم نمىکه به هاند گرفته

ن لحاظ ىهم م حکومت بخاطر صلح کدام برنامه خاص نداردبهىن متن هستىان نوشتن همىکه در جرن اکنون ىهم

اغراض شده که  نیىـتعش ىهزاران اشخاص از پت ىشمولبه  گرىد ىو نشست ها صلح ىه مشورتگجرکه است 

 ىش برد مذاکرات قطر نام هاىبه خاطر پ .و م ردم در این جرگه فراخوانده شده اندداشته  ىن انتخاباتىکمپا

و صلح گفتگن روند ىروها اگصلح در قطر بنا بر منافع افراد و ش برد مذاکرات ىبه خاطر پمتفاوت  افراد

 کرد. ژراسبوتا

ن منظور با استفاده از ىحکومت به هم ىولاست.  نىن طرفىاز ا ىا شورا هاى و ، طالبانلزادى، خلىصلح کار غن 

ر به ىگد ىنشست ها کرد. و در ادارات و مصارف ىلون افغانىم صد ٤ک ىنزدصلح  ىه مشورتگموقع به نام جر

٪ از مردم ما تحت فقر و ٦٠حالیکهن هم در آ .ت المال را به تاراج برده استىاز ب افغانى ملياردن ىصلح چندنام 

به سر  ىد حوادث طبعىر تهدىهم ز ىو بعض ىگوار جنگط ناىاز مردم در شرا ىند و متباقنکىم ىگزند ىگچارىب

 برند.ىم

د خواهان ىهر چه زود تر با ون وملتىاسىس دن به صلحىرس و وارگعت ناىن وضىرون رفت از چنىب ىبخاطر 

ف وناتوان باشد که ملت ىاه کدام حکومت ضعگر هر گن شود که اىر قوانیىحکومت سرپرست شده و خواها ن تغ

ف ىمدن حکومت نا رسا و ضعشه از آىهم ىن روش براىکه اکند لىن تبدآىز مآصلح  قانونى ونرا به شکل بتواند آ

آبادی و خیر و فالح کشور با راهنامه ذیل حکومت  ىبرات و عدالت  ىمسول ىم انتخاباتىت کند. ىم ىرىگجلو

 .را اراِیه می کند سرپرست 
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  ام حکومت سرپرستداستخ

 حالت از رفت رونىب ىبرا ىولنسازد  مستقردرکشور   دوباره را حالت نىا که مىدار تمنا متعال زدىا اهگبار از

 کى نهىزم ىنىتقن فرمان کى قىطر از دىبا ىفعل  حکومت و شود تجربه سرپرست حکومت تا است الزم ىکنون

همه شمول این روند شوند تا  مىسهپروسه   نىا در که بخواهد هم نىمخالف از و سازد اىمه را سرپرست حکومت

 را کار نىچن نىا ملت منافع ىابر که رود ىنم توقع هم نىا غرض خود و خواه خود حکومت نىا از ىول ،شود

 شهاىپ هم دولت نىمخالف به کند. مطرح را خواست نىا انپرستو ملت  ملت که است ىضرور حاال .دهد انجام

جه ىدرنتکند.  نامزدط خود ىبا شرا حکومت نىا  ىبرا را تن ا چندى کىو رندىگب سهم حکومت نىا در کند که

در حکومت هاى  ىاساس قانون در ریىتغ وهىش نىا ىروشنا ودر ردىانتخابات شفاف انتقال قدرت صورت گ

 شود.ورده آىنده آ

 دارند نىقوان سرپرست حکومت ىبرا و کندىم تجربه را انهگ سه قوه ستمىس و ىموکراسىد که کشورها از ىبعض

 قبول قابل دولت نىمخالف به هم که مىکن استفاده عرصه نىا در انها تجارب و نىقوان ان ىروشنا در دماىبا که

 .کند مساعد را نهىزم وشفاف ىکىتخن انتخابات ىزارگبر ىبرا بتواند وهم باشد

 که است نىا حل راه نىترکوتا ميگزريم، فگذا و مصارف دشوار ىها روش از رگا مطلوب نىا به ىابىدست ىبرا

 ان در هم ا طالبانى دولت نىمخالف ازآنان  طىبه شرا تنا چند ى کى که ىجمهور استىر یداىکاند ١٨میان  از

 سرپرست جمهور سىرئ ثىح کتن بهى ىنىذات الب انتخابات نامزدان درادتر ىا زى ١٩ نىا انىم از شود افزوده

 کار که کند جادىاچوکات حکومت فعلى  دررا ىنفر ١٥ اى١٠ نهىکاب که شود داده شىبرا تىصالح و شود نىىتع

 به که کس هر رددگ متوقف ىشافکان ىها ژهروپ رگىد انتخابات پروسه بدون و ببرد شىپ را روزمره ىضرور ىها

 .تواند ىنم شده دىکاند ١٣٩٨ سال انتخابات به شدد انتخاب سرپرست حکومت پست

 سرپرست حکومت همکارى کنند. و مشوره حد تا ىمشورت هگجر به مصابه   ىجمهور استىر نامزدان ١٨ ىباق  

 به که بسپارد منتخب حکومت به را قدرت زىام صلح شکل به و کند زارگبر  ماه ٦ -٣ خالل رادر شفاف انتخابات

از نامزد دوم را سونىاپوز اى مخالف ىقو حزب کىآن  مقابل در و بردىم شىپ به را ىدار دولت حاکم حزب شکل

 ىمل وحدت حکومت مانند طمختلاز حکومت  کند نظارت حکومت اعمال از که اورندىب وجود به در انتخابات

 قوانين آن جداً جلوگيرى شود. ميان آمدنه تا ب ىکنون

س ىر ىحال ختم مدت کار ،داشته ميتوانيم ىر قانونىگک راه دىحکومت سرپرست ما  ىهمچنان برا در آينده

روز تفاوت دارد،  ٣٠ده ، که فقطىردگن یىاول سرطان تع  ىشورا مل ىبرا  ى، و ختم مدت کارجوزا ١جمهور 

ت قور حکومت گروز فرصت خواهند داد،ا ٩٠ن مدت ىشود، ا نىاول سنبله تع ىشورا مل ىرختم مدت کارگا

شورا  از روسا ىکى ىقانون اساس ٦٧زارکند، پس مطابق حکم ماده گرا بر ىاست جمهورىنتواند انتخابات ر
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و انتقال قدرت به  ىاست جمهورىانتخابات ر ىزارگفه شان برىانه وظىگردد، و گن یىد سرپرست تعىبا  ىمل

 خواهد بود.س جمهور منتخب ىر

 

 ن  راهکارىد اىفوا

 متداری خوب حکوقهرمان صلح ،  ماهه بگذرد  ٦غنى از قدرت غير قانونى  س جمهورىئراگر  .１

 ن خواهد شد.ىو احترام به قوان

 ىحکومت هابراى تبديل انتخابات ت  قودر  هشىهم ىخواهد شد و برا ى.حکومت سرپرست قانون٢ 

 .ودبز خواهد ىراه حل صلح امک ى، ناتوان

و نامشروع مصون  ىر قانونىغ ىاز طرف حکومت ها ىانتخابات ىن هاىدر کمپا  ىجه ملى.بود٣ 

 خواهد شد.

ن خواهد رفت و ىاز ب ىر قانونىغ ىت هاىفعال ، لهذااز خوف حکومت سرپرست، در حکومت ها .٤

 خواهد شد. ىاحترام به قانون عمل

گر از ىخواهد ماند و د ىبه جا گرىربط دىادارات زاه ستره محکمه و تمام ىگت و جاىثى. حرمت ، ح٥

 سوء استفاده نخواهندکرد.ت قوانها حکومت هاى 

 . هيچ قوه حکومت، کوشش خالف منافع ملى نخواهد کرد.٦

 ن راهکارىص اىنقا

روشنفکران ،  تالش بیشتری  کهدشوار خواهد بود، به حکومت موجوده قبول اين راهکار   -１
  . طلبدرا می  لت ون و مىاسىس

 

 جمهورى سرپرست سىرئونه گس جمهورى فعلى به ىىرراهکار دوم: 
 رد و ازىگاست حکومت سرپرست رابه عهده ىر ىس جمهور فعلیکه رئکندىشهاد مىگر پىد  انتخاباتى ىها م ىت

س یرئ اش موقف حفظ با فعلىجمهور سىرئن  راهکار ى. درااستعفا دهد ١٣٩٨ ىاست جمهورىر دى نامز

 قرارو روند صلح  قدرت زىآم متىمسال انتقال روند انتخابات شفاف برگزاری از، فعلىسرپرست حکومت 

 گان ندهىنما اسی،ىس سران حضور با حکومت رهبران ن صورتى. در ابرد خواهند شىپ به را محوله وامور گرفته

 جمهوری استىر داتوریىکاند از دارند اسیىس حضور که کننده کمک های کشور ، سرانمتحد ملل سازمان
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ی  اند از شورا عبارت که  شورا و د جادىااست جمهورى به ىدان رنامز همکارى به ومتوسل داده استعفا

. بود خواهد طالبان با مصالحه ملی روند و حکومت عمکرد از شورا نظارت آن گرىد و اسیىس و انتخاباتی

 .داد خواهد سوق ثبات به بحران از را افغانستان امر نىا دىترد بدون

 ١٣٩٨ سال جوزای ١ در کنونی حکومت عمر کشور اساسی قانون حکم اساس به که کنمىم دىتاک گرىد بار کى

 مصلحتی و قانونی، حقوقی، اسیىس تىمشروع بعد به خىتار آن از موجود حکومت کار ادامه و رسدىم انىپا به

کرده  نىتمک ملت های خواست به حکومت سران ملی جاباتىا به باتوجه فرصت نىا در است الزم نىا بنابر .ندارد

 .کنند ریىجلوگ حکومت حاللانا از جمهوری استىر ادىنامز از انصراف با و حکومت سرپرست را اداره کند

 ن راهکارىد اىفوا

 بهتر خواهد شد. ىن  و حکومت دارىقوان احترام بهصلح ،   ملى س جمهورقهرمانىر -１

 .کرده می باشدس جمهورى عملى یقانون را رئي  -２

                                

 

 ن راهکارىص اىنقا

حکومت غنى  ابصلح نخواهد کرد، هم اکنون آنان ن اآن بىباشدمخالفن آ در راس  ىحکومت سرپرست که غن -１

 د.نگفتگو نه مى کن

 حکومت غير قانونى غنى، نا قابل قبول سياسيون و بحران افزار خواهد بود. -２

 رئيس جمهور خواهد بود. قانون از جانبکردن زيرپا  -３

 سرپرست ىجمهور سیىرئبه گونه  نو جرگهمشرا سیىرئ راهکار سوم:
 ختم ٥ سال جوزا ١ در اساسی قانون ۶۱ ماده حىصر حکم براساس حکومت کاری دورهو سىاسى  حقوقی بطور

 بستر اساسی قانون از انقباس مصلحت بنابر که، ندنکى شنهاد مىپ ىانتخابات ديگر ىم هاىاز ت گردد. بعضى می

 جابىا جوزا ١ از بعد  مىنما ىمصلح انقباس اساسی قانون ٦٨ ماده٢ بند  از اگر. گردد مساعد اسیىس انتقال

 سىرئ و انتقال ملی شورای جرگه ولسی سىرئ بهسنا مجلس نصاب نبودن تکمل به باتوجه قدرت که کند می

 .کند مساعد جمهوری استىر شفاف و سالم انتخابات برگزاری ،قانون حىصر احکام به مطابق جرگه ولسی

 گرىد طرف از. ردىگ می عهده به را سرپرستجمهور سيئر فهىوظ اساسی قانون ٦٧ ماده به مطابق جرگه سيئر

 نخبگانو  ون ىاسىسکه از  رهبرى ىشورا جادىبه ا را انتخابات صلح، حکومت و روند ملی مصلحت براساس
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 کارکرد از و کرده نظارت سرپرست جمهور سئرگى ه کرد کارو  سرپرست حکومتاز عملکرد متشکل باشد

 .دهد می گزارش ملت برای مرتبه دو ماه محوله، فىوظا به مطابق شىها

 زىآم متىمسال بشکل جوزا ١ از شىپ حکومت دىجد سیئر به ملی وحدت حکومت سران از تىمسول انتقال

 شصت ماده مندرج تىصالح اساسی قانون ۶۶ ماده ١ بند تىبارعا حکومت دىجد سیئر. ردىگ می صورت

 .کندىم اعمال را اساسی قانون( ٦٧) هفتم

. کند می برگزار شده نىىتع زمان در را انتخابات، اساسی قانون ۶۷ ماده ٣ بند از بتاسی حکومت دىجد سیئر

 عزل موجب و بوده ملت برای قبول قابل رىغ آن نهىمع زمان در انتخابات برگزاری امر در مسامحه و تعلل هرگونه

 .شد خواهدرهبرى  ىشورا ىاعضا جانب  ازدىجد سیئر مواخذه وسرپرست  سیرئ

 

 رن راهکاىد اىفوا

د شده از طرف ستره محکمه منصرف شود، قهرمان صلح ، ىماه تمد ٦از حکومت  ىس جمهور غنىاگر ر -１

 خواهد شد. ىو ترق ىموکراسىد

 

 راهکارن ىص اىنقا

 س جمهور صلح نه کند.ىس مشرانو جرگه بطور رئير با مخالفين امکان دارد که -１

 گزينه نيز مشکالت قانونى نخواهد داشت. يندر حالى که شوراى ملى انتصابى بوده ا -２

 و څخه ځايناستى حکومتکسان نامتو اوو ټولن مدني ،وګوندون د ېرهبسر ونوماندان ولسمشرۍ: څلورمه تګالره

د  دوره پنځه کلنه بنسټ پر مادې ٦١ قانون اساسي د وخت حکومت د پلوه ډلې وايي چې له حقوقي ځينې نورې

رسېږي. دوى  وړانديز کوي چې د ولسمشرۍ نوماندان چې له خپلې راتلونکې  ته پاى نېټه ١ په غبرګولي

موي او رايه نوماندۍ تېر شي ورسره سياسي او مدني جوړښتونه وړ کسان د ځايناستي ولسمشر لپاره ونو

 غواړي ډله ورکوونکي د ولسمشرۍ نوماندان او د اړوندو جوړښتونو مشران يا له دوى څخه يوه ډله وي. دغه

 دوى د رسېږي ته واک کس ناوړ يا  وړ هر يې کې پايله که ومومي  پاى حکومت يووالي ملي د وي ډول هر په چې

 چې واخلي کار وسيلې هرې له لپاره راوستلو حکومت ځايناستي د چې غواړي دوى لپاره ددې. ده نه  اړينه لپاره

 نوماندانو ١٨ له ولسمشرۍ د کسان، نامتو ټولنې، مدني ګوندونه، چې يواي ځکه نو. کړي ملګري ځان د ډېرى

 هيلمنو  ولسمشرۍ يځايناست د وشي داسې  که. شي نومولى لپاره ولسمشر ځايناستي ځانونه يوځاى سره

 دغه چې لدې سره.  ييزپران الره به ته ۍګډوډ او انارشي يوې چې ورسېږي ته سلګونو  به شمېر  نوماندانو
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 د دوى خو کوي ترجماني ۍهمکار نه او باور نه د پرځان باورۍ، بې د ترمنځ نوماندانو د ډول بشپړ په  تګالره

 څخه نېټې ١ له غبرګولي د حکومت يووالي ملي د که چې کوي ګواښ نوم په شورا د نوماندانو ولسمشرۍ

 .يوښي غبرګون يې به وړاندې پر  ورکړي دوام ته کار غيرقانوني خپل وروسته

 د دې تګالرې ګټې

 که  عملي شي دې تګالره کې به ډېرى برخه ولري. -１

 د دې تګالرې زيانونه

 سره ستونزو له به  بهير دا چې  ته اړتيا ولري  سرچينو او  وخت راټولول ، په يوه  تګالره سره جوړېدل  به ډېر -１
 .کړي مخ
 کېداى شي بهير له ګډوډيو سره مخ شي. -２

 يو ناوړه کس کېداى شي واک ته ورسېږي. -３

 چرا حکومت سرپرست در افغانستان ؟
 تىصالح از انتخابات در و باشد ثابت حکومت کامل ىطرفىب انتخابات در که ددار ضرورت سرپرست حکومت کى به افغانستان

به راه  شىخو انتخاباتی رقبای برابر در را ناسالمی رقابت حکومتی مىت ضمن نگردد،در سو استفاده عامه ىداراو  قدرت نفوذ ها

 انتخابات قانون خالف وقت از قبل های نىکمپا در واضح بصورت دولتی های نهاد و امکانات ازشود که ىده مىفعال د،بیاندازد

 شامل حکومتی بزرگ های ریىگ مىتصم در نىقوان و نىمواز تمام خالف را شىخو انتخاباتی تکت اعضای و نموده استفاده

 عزل جمهور سىرئ جانب از کنندىم تىحما گرىد دىکاند از خود اساسی حقوق از استفاده با که را اشخاصی همچنان. سازدىم

 ل حکومت سرپرست الزم است.ىن بنابر موارد ذىبر عالوه ا .گردندىم

 اىد. مى نه ترقى و تىامن درکشور نشود صلح کند،اگر نمى صلح حکومت نىمخالف فعلى حکومت با -١

 شود،ىباخطرات مواجع م ىاسىس وثبات شوندىم روبرو ىقانون و ،ىاسىس ،ىحقوق مشکالت با حکومت جوزا ١ در -٢

 ست.ىن ترقى ممکن نىباشد و در فقدان اىت نه مىاسى نباشدصلح و امنىکه ثبات سىوقت

 رسانده فراوان بسا بىاس ىموکراسىد اصول به ىاپىپ بد ىها امدىپ با ىمل وحدت حکومتباناقانونى بودن  -٣

 .است انداخته مخاطره به را افغانستان ملت و

 در را شىخو ىبقا که سازندىم وادار را حکومت شان  کتاتورانهىد برخورد و حکومت ىقانون رىغ حالت -٤

 خواهند استفاده خود نفع به موقع نىا ازان دشمن و کرده پا رىز را ىموکراسىد اصولد کن جستجو اضطرار حات

 .کرد خواهند تر بد هم نىا از را وحاالت کرد
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 مردم قاطع تىاکثر خواسته برخالف دىنماىم تالش بلکه نبوده صادق صلح آوردن در تنها نه حکومت -٥

 صلح چون هم کلمات د،ىنما خنثی و سبوتاژ را ملی بزرگ پروسه نىا ثبات و صلح مىتحک بر مبنی افغانستان

 .شود بىتخر روند نىا تا برندىم کار بهرا   صلح روند هىعل باعزت و ىمىدا

 برحق و نهىرىد های آرزو از کىموکراتىد و ىمل های ارزش پرتو در ،جنگ دهه چهار از بعد تىامن و صلح -٦

. شود براورده تىقانون و تىمشروع تا است ممکن شفاف انتخابات راه از فقط که باشد ىم افغانستان مردم

 . رىناپذ اجتناب ستىاصل ما، سربلند ملت برای دموکراسی دوام و جمهوری نظام بقای بمنظور شفاف انتخابات

 رانگرىو و زشت عملکرد نىمب و معرف کشور، فرهنگی و اقتصادی تی،ىامن اسی،ىس نامناسب تىوضع-٧

 .باشد می ملی وحدت حکومت

 تسلط تحت مناطق نرفت دست از و تلفات  شدن شترىب سبب رهبری ضعف تی،ىامن و دفاعی بخش در-٨ 

 تهديدات بيرونى نبوده. ی و جوابگو است افزوده کشور داخلىینفىمخال به که دهىگرد حکومت

 انجمن راپور اساس بر که گرفته صورت ملى وحدت حکومت در اساسی قانون نقض موارد  ٪٧٠ شترازیب -٩

 جمهور سىرئ متوجه آن موارد نىتر عمده که دهىگرد نقض آن ماده ٩٤ قانون نىا ماده ١٦٢ از حقوقدانان

 .باشدىم

 فاسد از کىى رابه افغانستان جهىدرنتکه  است بوده ناکام فساد هىعل مبارزه راستای در حکومت حفظ -١٠

 ده است.ىکه ترقى و تجارت را به خطرات اعظمى روبرو کرد است کرده مبدل جهان هاى کشور نىتر

 دوتن انىم اسیىس توافقنامه توسط جداگانه اسیىس مصلحت کى برمبنای فعلی ملى وحدت حکومت -١١

 نىا اول روز از و باشدىم لطبا زىن ىاسىس توافقنامه آن ١٣٩٨ جوزا ١ به که آمده انىبم انىجهان نظارت تحت

 انتخابات به توجه با ونه خواست داشت قانونى موارد که است بوده سرپرست حکومت نوع کى زىن حکومت

 برگزاری در حکومت اسیىس اراده و توان شرو،ىپ جمهوری استىر انتخابات در رىتاخ و گذشته پارلمانی

 تىرىمد را شفاف انتخابات تواندىم نه حکومت نىا و باشدىم سوال رىز دو هر جمهوری استىر ندهىآ انتخابات

 تواند.ىز نه مىاست جمهورى را نىانتخابات رسال نتواند و  ٥، انتخابات پارلمان را در کند

 داشته نقش کنونی ساز بحران و نامناسب تىوضع ساختن رنگ پر در که گرىد دیىکل عوامل شک بدون -١٢

 و ملت که است، ملی وحدت حکومت زىبرانگ پرسش و مشکوک تحرکات و بانهىفر عوام های استىس است،

 .دارد قرار دىتهد شرف در کشور اسیىس نظام
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 در با اضطرار حالت در تنها و بوده جوزا ١ خىتار جمهوری استىر دوره ختم کشور اساسی قانون در -١٣

اىجاب  حالت نىاز گذشتن ،پا سخگو اىن حالت نىست و محدود که اساسی قانون مواد تىرعا و نظرداشت

 مصلحت سىاسى مىکند که فقط در ىک چارچوب حکومت سرپرست ممکن است و بس.

 ضمن در و نداشته اسیىس و حقوقی هىتوج گونه چىه خود کار تداوم برای فعلی حکومت فوق، ریىگ جهىنت به توجه با

 ما شنهاداتىپ لهذا دىنما واگذار دىجد لیتشک به را خود جای دىبا که افتهى شکل طوری هم اسیىس و ملی اجماع

  .است نىچن

 احکام داشت نظر در با دىبا اش نىمعاون و جمهور سىرئ شود، گرفته آمادگی جوزا ١ خىتار هب حاال نىهم از

 ختم خواهند، نمی را کارشان ادامه کسی گرىد نکهىا بر مبنی ىمل سطح به ها تىواقع بادرک و اساسی قانون

 اساسی قانون حکم برخالف اش نىمعاون و فعلی جمهور سىرئ کهىصورت در ندىنما اعالن را شىخو کاری دوره

 نسبتا اجماع و توافق کى اساس به ملی وحدت حکومت مانند دىبا آنصورت در بدهند، ادامه شىخو کار به

 با مذاکره مهم، فهىوظ دو امور مىتنظ کنار در حکومت آن. گردد جادىا سرپرست حکومت دوره اسیىس عىوس

 .داد خواهد انجام را انتخابات برگزاری و طالبان

 قدرت زىآم متىمسال گزار و اسیىس انتقال مانع استبداد های  کردىرو با نحوی به حکومت که شودىم دهىد

 حکومت هاى ی ناکام از که دىنما مى تالش و است کرده مغشوش قسمآ را انتقال کىدموکرات های ومعبر بوده

س ی. رئدىنما مىدىتمدرقانونى را ىبعدى غ  محکمه ستره جانب از حکومت کارى وقت کند استفاده زىن شتهذگ

 .ندارد یگرىد ىـسک ین ویر از موکلىغرا  کالت آن حق تمدید  است و ول ملت ىجمهور وک

 مردود تسىرئام باشد، قدرت در حاکم مىت قانونی رىغ دوام بمنظور که بهانه هر به تالش هرگونه گرىد جانب از

بحران  از عبور برای نىبنابر. زد خواهد بىآس سخت را ن افغانستا جوان دموکراسی تىماه و نظام سالمت و

 حکومت سرپرست است.

 ها مخالفت راهکار نىا و دهند نجات ىکنون بحران از را ملت کرذالب فوق مناس ىها راهکار با تواندىم ىجمهور استىر نامزدان

 حل راه به که است الزم ملحوظ نىهم به ددار ىجد ازىن ملت تىحما و ىمل اراده با امر نىوا گردد برقرار صلح و برده نىب از را

 . باشد لىدخ نوع به نآ در جوانب همه و باشد هم ملت قبول قابل که گردد تمرکز ىقانون و ىمنطق

 حالت یناخطرات در ماندن 
جنگ دوام از همین رو ، دىا مى نه ترقى و تىامن درکشور نشود صلح کند،اگر مى نه صلح حکومت نىمخالف فعلى حکومت با 

 ميشوند.مى کند و افغان ها متحمل زيان بيشتر 
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 نتيجه
بطور يک  راه سرعتي بيرون رفت از بحرانبه قانون و  ترينحاالت، اسانترين، نزديک پيشنهادات وتحقيقات،  در پرتور نتايج

و ذريعه يک  آرزو ميشود که تاريخ گزشته نادرست را تکرار نه کنداز رئيس جمهور غنى شخصت باسواد، فهميده و متفکر 

حکومت خود شود يا از راه انتخابات بى جنجال بين نامزدان رياست جمهورى، يک تن رابطور سرپرست  فرمان تقنينى سرپرست

حکومت انتخاب نمايد و نامزدان باقى براى نظارت از برگزارى انتخابات شفاف رياست جمهورى و حکومت سرپرست شوراى 

ماه بگزد درنتيجه  ٦ى از قدرت حکومت غيرقانونى رهبرى از نامزدان فعلى رياست جمهورى تشکيل شود، اگر رئيس جمهور غن

  قهرمان صلحه، ديموکراسى و احترام به قانونى خواهد شد.


