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در ديموکراسى رياستى
بديل حکومت هاى ناکام
و حکومت سرپرست در وقت انتخابات
پيشنهادها براى افغانستان
نور رحمان لېوال

مقدمه
در تاريخ ١جوزا ،سال  ١٣٩٨کشور با مشکالت حقوقى ،قانونى وسىاسى رو برو مىگردد که ثبات سىاسى را بدتر خواهد کرد،
جاى که ثبات سىاسى نه باشد در آنجا صلح و امنىت نه مىباشد و در عدم موجودىت صلح و امنىت انکشاف ناممکن مى باشد.
حکومت وحدت ملى اصل دىموکراسى رابه مخاطره انداخته که خواست هاى مبهم ونامعلوم آن ملت افغانستان را به حالت تصادم
مواجه کرده است،حاال ما ملت،حکومت وسىاسىون کشور را اگاه مىسازىم که بىايىد پىشگىرانه باشىم و واکنش پذىرى که از
صددها شىوه عملى درجهان سوم بوده بىرون آىيم ونه گذارىم که حکومت شکل غىرقانونى مستبد و دىکتاتور را بگزیند .بدىن
منظور دروغ های واهی حکومت که گوىا اىن حکومت بدىل ندارد اىن ذهنىت حکومت را مجبور خواهد کرد که بقا خود را در
حالت اضطرار و انارشىزم جستجو کند و دىموکراسى جوان را خذشه دار سازد .از اىن حالت دشمنان افغانستان استفاده سو
نموده و کشور را به بحران پىچىده تر ببرند که سر و مال هموطنان را به زىان هاى گوناگون روبرو خواهد کرد .اىن بسىار موضوع
حىاتى براى ملت بوده که از راه منطق و قانون به گونه اساسى در مورد بحث شود تا راه بیرون رفت همه شمول را دریابیم.
حاال تعلق به سرکشان حکومت وحدت ملى مىگرد که خود و ملت رابه خطر مواجع مىکنند و ىک دهه دىگر شرمناک تارىخ را اغاز
مىکند ىا براى صلح و امنىت از حکومت  ٦ماه غىرقانونى مىگزرند ،اگر گذشت کنند قهرمان صلح ،دىموکراسى و انکشاف
خواهندشد.
به سراحت گفته مىتوانىم که در قدرت ماندن باخطرات ناگوار مواجع مىشوند و درنتىجه از قدرت نىز دست بردار مىشوند ،چون
مخالفىن با اىن حکومت صلح نه مىکنند و حکومت نىز منافع خود را در صلح نه مى بنىد .شاىد رئیس جمهور براى بقاى قدرت
از ماده  ١٤٧حالت اضطرار استفاده کنند ،تا بعد از  ١جوزا در قدرت باشد و اىن عمل ناگوا خواهد بود ،بنابر همى ن و مشکالت
دىگر مىپردازىم به ارزىابى حقوقى اىن حالت و حکومت.

ارزىابی حقوقی حالت و حکومت فعلى
در نظام های مردم ساالر که حاکمىت ،مربوط مردم میشود ،قدرت جهت اعمال آن براساس ىک قرار داد اجتماعی به
افرادی منتقل می شود که واجد آن باشند لهذا در اىن قرارداد عنصر زمانی اهمىت زىاد داشته و تفاوت مهمی مىان نظام
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های توتالىتر ،شاهی و مردم ساالر شمرده می شود که ملت بطور موکل آن رابه وکىل (رئیس جمهور) از بابت راىدهى
مىدهد.
در بند  ٢ماده ی  ٦١قانون اساسی افغانستان ،مدت زمان رىاست جمهوری ،چنىن مشخص شده است وظىفه ی رئیس
جمهور در  ١جوزا سال  ٥بعد از انتخابات پاىان می ىابد از اىن منظر بعضی قىد حکم باال (بعد از انتخابات) را چنىن
تفسىر می کنند که انتخابات (به هر دلىلی که باشد) صورت نگرفته ،بنابراىن ،دوره ی رىاست جمهوری تمدىد می شود.
براساس همىن تعبىر در سال های  ١٣٨٨او  ١٣٩٤مدت کار رئیس جمهور کرزی غىر قانونى طوالنی شدبشمول
انگارى شبىه آن در مورد ولسی جرگه نىز موجود است .بند  ٢ماده ی  ٨٣قانون اساسی پاىان کار شورای ملی را نىز در ١
ماه سرطان سال  ،٥پس از پاىان اعالم انتخابات مختوم می داند .به لحاظ همىن برداشت ،براثر عدم انتخابات دوره
ی ١٦تقنىنی در وقت آن  ٨سال شدو  ٣سال بىشتر از موده قانونى  ٥سال آن در برگرفت .اگر فقط همىن احکام (فقره های
 ١ماده های  ٦١و  )٨٣معىار قرارگىرند همان گمان را به وجود می آورند! اما در اىن جا پرسش های اساسی به مىان می
آىد که اىن تفسىر پاسخگو آن نىست به گونه ی مثال:
-

اگر رئس جمهور عمداً انتخابات را برگزار نمی کند تا در قدرت باقی بماند و به بهانه های مختلف آن
را به تعوىق می اندازد سرنوشت قرارداد رىاست جمهورى (وکالت) مىان مردم (ملت) و شخص رئىس
جمهور (وکىل) چه می شود که در آن آراء را برای وکالت  ٥سال به کار گرفته بودند؟ قابل ىاداورى
است که بدون رضاىت موکل هىچ محاکمه موده وکالت را تمدىد کرده نمىتوان.

-

در چنىن حالتی چه تفاوتی مىان رئیس جمهور منتخب و ىک دىکتاتور که مشروعىت را از مردم
نگرفته است وجود دارد؟

-

به گونه ی مثال ممکن رئیس جمهور بخواهد انتخابات را برگزار کند اما براساس ضعف مدىرىتی ىا
فقدان امکانات مالی قادر به برگزاری انتخابات نمی شود .به دلىل همىن ضعف کشور در بحران می
ماند بنابراىن آىا منطقی به نطر می رسد که مدت کار چنىن رهبر ضعىف (رئىس جمهور) (وکىل ملت)
براساس قىدی تمدىد شود که انتخابات صورت نگرفته است؟

-

آىا چنىن شخصی که ناتوانى هاى آن خال را به مىان آورده جهت جلوگىری از خالی قدرت به کار ادامه
دهد ،ىا بستر براى شخص توانا در پرتوحکومت سرپرست مساعد شود ،تا دىموکراسى و ملت تقوىت
شود .در چنىن حالتی که فرد باعث خالی قدرت می شود و توان برگزاری انتخابات را ندارد و به تصور
پاىان چنىن وضعی هم نىست سرانجام چنىن نظامی چی خواهد شد؟

پرسش باال با درنظرداشت اىن تفسىر قابل حل نىست که بنا بر عدم برگزاری انتخابات موده کارى رئىس جمهور تمدىد
گردد .همىن اکنون با چنىن وضعی رو برو هستىم ،در اصل اىن تفسىر ذاتا مشکل دارد زىرادر قانون اساسی شبىه جزىره
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ای گرفته شده است تا ىک عرف سىاسی از آن استنتاج شود در حالی که حل همه شمول باىد تفسىر قانونی با درنظر
داشت اصول عمومی و ساىر ماده ها دىگر صورت گىرد
تعرىف نوعىت نظام در ماده ی  ١قانون اساسی وضاحت دارد که جمهوری نامىده می شود ،در ماده  ٤حاکمىت ملی
ملکىت ملت شمرده شده که خود ىا به وسىله ی نماىندگان خود اعمال می کنند .در اىن قرارداد عنصر زمان  ٥سال است و
دوام آن به جز حالتی که اضطراری باشد از وصف جمهوری بىرون شده و نقض صرىح قرارداد دانسته می شود.
ماده ی  ١٤٧قانون اساسی چنىن حکم می کند” اگر دوره ی رىاست جمهوری ىا دوره ی تقنىنی شورای ملی در حال
اضطرار پاىان ىابد برگزاری انتخابات جدىد متوقف شده مدت کار رئیس جمهور و اعضای شورا چهار ماه دىگر تمدىد
می شود .اگر حالت اضطرار بىش از چهار ماه شود لوىه جرگه از سوی رئیس جمهور فراخواسته می شود با پاىان حالت
اضطرار ،پس از دو ماه ،انتخابات صورت می گىرد .در اىن حکم به وضاحت آمده است که مدت کار رئیس جمهور و
شورای ملی (فراتر از مدت تعىىن شده) ،فقط در حالت اضطرار جواز دارد؛ ىعنی در حاالت جنگ ،خطر جنگ ،اغتشاش
حاد ،آفات طبىعی و امثالهم ،در حدی که استقالل و حىات همه گانی را تهدىد کند؛ مدت کار اىن دو نهاد انتخابی،
براساس تقسىم اوقات مقىد ،فقط برای چند ماه افزاىش می ىابد (ماده ی  ١٤٣قانون اساسی).
در حکم ماده ی  ١٤٧به وضاحت آمده است ،اگر حالت اضطرار افزون بر  ٤ماه می شود ،رئىس جمهور ،لوىه جرگه را فرا
بخواهد .هدف از تمام اىن تدابىر اىن است که عنصر زمانی قرارداد رعاىت شود .جز حالت اضطرار ،رئىس جمهور به هىچ
بهانه ای نمی تواند به کار خوىش ادامه دهد ىا شورای ملی پس از  ١سرطان سال  ،٥به کار خوىش بىافزاىد
از حکم فوق به وضاحت آشکار است که حکم دوام کار رئىس جمهور در سال های  ١٣٨٨او ١٣٩٤خالف قانون اساسی
بود .همىن گونه تمدىد سه ساله ی دوره ی  ١٦شورای ملی ،نقض صرىح قانون اساسی می باشد .بنابراىن ،نه فقط به
اشتباهات گذشته استناد کنند ،بلکه از نقض ها در آىنده در بخش دفاع قانون اساسی و نظارت بر تطبىق آن ،استفاده
شود تا ثبات سىاسى داشته باشىم.
ىک پرسش دىگر نىز به مىان می آىد که :اگر مدت کار رئىس جمهور در  ١ماه جوزای سال  ٥به پاىان می رسد،
کار معاونین او نىز همزمان پاىان می ىابد؟
در صورت مرگ همزمان رئىس جمهور و معاون اول او ،به ترتىب معاون دوم ،رئىس مشرانوجرگه ،رئىس ولسی جرگه و
وزىر خارجه براساس حکم ماده ی  ٦٧قانون اساسی ،وظىفه ی رئىس جمهور را برعهده می گىرند .در اىن حالت ماده ٦٧
قانون اساسى مطابقت نداشته لهذا رئیس  ،و کابىنه اهلىت اىن را نداشته و هم چنىن مشرانو جرگه ،ولسى جرگه و
وزارت خارجه نىز در خالى قانونى قرار دارند و از سال ها است که در حالت سرپرست قرار دارد.
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جهت تعىىن معاونان ،ممکن حکم بند  ١ماده ی  ٦٨قانون اساسی تطبىق شود ولى غىراخالقى خواهد بود .عاقالنه
خواهد بود که از طرىق ىک اجماع ملی و سىاسی ،راه حل حکومت سرپرست جستجو شود تا مشکل را براى ابد حل کند
باچنىن راه حل در ابتدا هىچ حکومتى سوه استفاده نه خواهد کرد.

ارزىابی سىاسی و فقدان قانون سازى در حالت و حکومت فعلى
به همان پىمانه ای که ىک نظام برای تداوم و بقای خوىش به مشروعىت حقوقی و قانونی نىاز دارد قوانىن نىز به بازبینی
بر حسب وقت ضرورت دارد .قوانىن که ضرورت وقت را اىجاب نکند مشکالت به بار مى آورد که در آن وقت به حماىت
سىاسی نىازمند مىباشد .الخصوص کشورهای که درگىر بحران ها اند با مصلحت هاى سىاسى که منجر به قانون
مىشوند بقای نظام را تضمىن می نماىند ،بدبختانه قوانىن افغانستان موارد براى حزب ىا گروه اختالف ،حکومت
سرپرست و حکومت مختلط ندارد.
فقدان اىن موارد در قوانىن باعث شد که در سال  ١٣٩٤بحران برخواسته از انتخابات مدىرىت و حل و فصل نشود و
مصلحت سىاسى به کمک آن شتافت ،که در نتىجه بنابر ىک مصلحت سىاسی از طرىق ىک توافقنامه حکومت مختلط
که آن را حکومت وحدت ملی نامىدند اىجاد گردىد ،اما متاسفانه مواد مهم اىن توافقنامه  ،که شامل مواردی همچون،
اصالح نظام انتخاباتی ،مبارزه با فساد و حفظ اجماع سىاسی اىجاد شده بود چون پشتوانه قانونى نداشت رعاىت
نگردىد و طرفىن از فقدان قانون استفاده جوى اعظمى کردند .اقدامات ناسنجىده توافقنامه و اتخاذ سىاست های
نامعقول منجر شد تا طرفىن توافقنامه ،منافع شخصى را بر منافع ملی ترجىح دهند ،که در بعد داخلی کشور را با بحران
سىاسی مواجه ساخته و در بعد خارجی روابط کشور با متحدىن بىن المللی را در بدترىن حالت قرار داده است.
در ضمن حکومت وحدت ملى در تامىن امنىت شهروندان کشور که از اساسی ترىن وظاىف و مکلفىت هاىش بشمار
مىرود ناتوان بوده که در نتىجه رهبری ناسالم در ٥سال گذشته بىش از پنجاه هزار نىروی امنىتی ،ده ها هزار تن مردمان
عام کشور شهىد گردىدند و مىلونها تن دىگر اسىب پزىر شدند .که در بدل اىن همه قربانی گزافی که با خون فرزندان اىن
وطن پرداخته شد ،نه تنها کدام منفعت بزرگ ملی حاصل نگردىد ،بلکه اکثرىت مناطقی را که قبال تحت حاکمىت و
تسلط دولت بود نىز از دست رفت.
همچنان مبارزه با فساد اداری نىز رنگ سىاسی به خود گرفته ،طورىکه پروسه های مالی و تدارکاتی به صورت مشکوک
به انحصار گرفته شده و تمام اختىارات در ىک محل مشخص متراکم و متمرکز گردىده است ،موجودىت فساد در بعضی
از قرار دادها با اراىه اسناد موثق ،بصورت آشکار توسط رسانه ها نشر گردىد و بعضی از شرکت های مشکوک دىگر که
با سران حکومت روابط خانوادگی دارد ،امضای قرار داد با آنها از مجرای” منبع واحد “بىانگر اراده مثبت و شفافىت
الزم در پروسه نمىباشد.
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در تطبىق مردم ساالری هم حکومت وحدت ملى ناکام بوده از جمله انتخابات پارلمانی  ١٣٩٧فاسد ترىن انتخاباتی در
سطح جهان بود که به بهانه اصالحات بعد از ىک وقفه  ٣ساله برگزار شد نزدىک به  ٩ماه مىشود که نتاىج آن نىز اعالن
نه شده است و الحال تارىخ برگزاری انتخابات رىاست جمهوری نىز بصورت متواتر به تعوىق انداخته شده که اراده
سىاسی دولت برای برگزاری آنرا طور جدی زىر سوال مىبرد.
حتى دوره کارى حکومت وحدت ملى در  ١جوزا ختم مىگردد ولى حکومت به شکل غىرقانونى مىخواهد که از مجراى
ستره محکمه وقت وزمان حکومت وحدت ملى را تمدىد کند و آن هم در حالت که رئىس جمهور در مدت زمان
کاندىداتوری خود گفته بود که دوره حکومت سابقه به پاىان رسىده و تمدىد آن از سوى ستره محکمه کار است
غىراخالقى و غىرقانونى شرم آور ولى حاال خود رىىس جمهور باچنىن حالت روبرو شده ومىخواهد که ازطرىق همان
ستره محکمه دوره تمام شده خود را بعد از  ١جوزا تمدىد کند.
در ضمن تىم حکومتی رقابت ناسالمی را در برابر رقبای انتخاباتی خوىش براه انداخته ،طورىکه از امکانات و نهاد های
دولتی بصورت واضح در کمپاىن های قبل از وقت خالف قانون انتخابات استفاده نموده و اعضای تکت انتخاباتی
خوىش را خالف تمام موازىن و قوانىن در تصمىم گىری های بزرگ حکومتی شامل مىسازد .همچنان اشخاصی را که با
استفاده از حقوق اساسی خود از کاندىد دىگر حماىت مىکنند از جانب رئىس جمهور عزل و سبکدوش مىگردند
بدبختانه ارگ نه تنها در آوردن صلح و تامىن ثبات در کشور ناکام بوده بلکه با بدترىن نوع آن خالف خواست و آرزوهای
مردم با پروسه صلح و آشتی ملی که از جانب اىاالت متحده امرىکا با طالبان راه اندازی شده و قرار معلوم بسوی مثبت
نىز در حرکت است که از طرف حکومت سبوتاژ مىشود.
در سىستم های حکومتی و دموکراسی وقتىکه قانون پاسخگوی حل بحران ها نىست ،مصلحت ملی و سىاسى است که
مصداق عىنی و تطبىقی پىدا مىکند و آن را از طرىق قوه مقننه قانون سازى مىکنند .در اىن پروسه ،همىنطور در کشور
های درحال جنگ و ىا پسا جنگ ،تفاهم مسالىمت آمىز قدرت از سبب فقدان قوانىن ممکن نمی باشد ،از اىن رو نخبگان
در حول مصالح ملی گرد آمده و با در نظر داشت منافع ملی براى عبور از بحران به قواعد تفاهم می کنند تا ثبات سىاسى
تامىن شود.
با توجه به وضعىت سىاسی و امنىتی فعلی کشور نىاز است تا برای جلوگىری از فروپاشی سىاسی و امنىتی در کشور،
گزىنه ای را که مورد توافق همه جرىان های سىاسی و مردم افغانستان باشدباىد در اولوىت قرار داده شود که حکومت
بعداز  ١جوزا قانونى باشد .تا زمىنه برای برگزاری انتخابات مشروع ،آزاد ،عادالنه و شفاف در کشور و در گفگو های
صلح از کثرت نظر به وحدت نظر تقرب کنىم .تا به قطع جنگ ،آتش بس و صلح داىمى با مخالفىن برسىم  ،به مذاکره و
گفتگو فعالىت بپردازد که صلح با حکومت فعلى نه مى کند مواردی اندکه ىک حکومت سرپرست بى طرف به اجراىی
کردن آنها موظف و مکلف شود که در راهکارهاى ذىل پشنهاد شده اند!
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مىکانىیزم ها و راهکار های مناسب برای عبور از بحران بعد از اول جوزا سال ١٣٩٨
براى بىرون رفت بحران  ١جوزا  ١٣٩٨راهکار هاى ذىل ممد مىباشد ،ما همه راهکار ها ی را که می تواند ممد در روند عبور از
بحران باشد ،ىکی پس از دىگر بررسی و ارزىابی کردىم ،برای شکل دادن حکومت سرپرست و بى طرف بعد از  ١جوزا ،سه
گزىنه ذىل را طرح نموده و شراىط آن تعرىف نموده که حکومت سرپرست از راه انتخابات بىن نامزدان رىاست
جمهورى+مخالفىن ،رئىس جمهورى فعلى به گونه رئىس جمهورى سرپرست و رئىس مشرانو جرگه به گونه رئىس جمهورى
سرپرست مىباشد.

راهکار اول همه شمول :حکومت سرپرست از راه انتخابات بىن نامزدان ریاست جمهورى+مخالفىن
در اىن روز ها در افغانستان با به مىان امدن حکومت عبورى ىا مؤقت در بىن سىاسىون ،مطبوعات،
کارشناسان و حتى خارجى ها به ىک بحث گرم مبدل شده است که در مباحث سىاسى بطور نادرست مطرح
مىشود ،مطرح کنندگان در تفکىک حکومت مؤقت وسرپرست در ابهام قرار گرفته است و حاال اىن بسىار مهم
و ضرورى است که در پهلوى حکومت مؤقت فهم حکومت سرپرست عام شود و به اىن ملحوظ الزم است که اول
حکومت مؤقت وبعداْ حکومت سرپرست را تعرىف کنىم.

اول :حکومت مؤقت ىا عبورى provisional،ىا  Interimحکومت
حکومت مؤقت وقتى به مىان مى اىد که کامال درعدم موجودىت نظام قرار داشته باشىم مثال به وجود آمدن
جغرافىه جدىد ىا اىجاب به وجود آمدن ىک نظام کامال جدىد به اساس سىاست ىا اىډىالوجى جدىد ،حکومت
مؤقت اىجاد مى گردد ،مثال بعد از شکست اتحاد جماهر شوروى اىجاد حکومت مؤقت و ىا بعد از تغىیر
حکومت طالبان به حکومت کنونى ضرورت بود که اداره ىا حکومت مؤقت به وجود بىاىد.
دوم :حکومت سرپرست Caretaker government
حکومت سرپرست بخش قوانىن بسىار دولت هاى دنىا است ولى بدبختانه قوانىن کشور ما از اىن مزاىا بى بهره
مانده است .ضرورت حکومت سرپرست وقتى به مىان مى آىد که حکومت هاى موجوده ناکام بوده وملت بطور
صلح آمىز خواهان تغىیرحکومت مىشود و ىا در پرتو اصل دىموکراسى درموجودىت قوه سه گانه اجراىه ،مقننه
و قوه قضاىه ىکى از اىن مجرا ها در اراِیه خدمات به مردم ضعىف وناتوان بوده و ىا دروقت وزمان معىنه
انتخابات آن نه شود .ىا ىک قوه دولت دىگر را متهم کند که نمى تواند به ملت سهولت هاى دولتى را مهىا کند
و به طور قانونى تصمىم تبدىل انرا اتخاذ نماىد .مثال ولسى جرگه به آراى اکثرىت حکومت وحدت ملى را ملغى
قرار دهد ىا حکومت تصمىم اتخاذ کند که ولسى جرگه ىا پارلمان را لغوه اعالن کند و ىا انتخابات ولسى جرگه
به وقت آن برگزار کرده نتواند .در اىن صورت ها ضرورت اىجاد حکومت سرپرست به مىان مى آىد.
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حالت کنونى هم به ما مى آموزد که مخالفىن حکومت ىا طالبان هم تغىیر همه نظام را نمى خواهد و بخاطر صلح
کردن خواست حکومت سرپرست از طرف مخالفىن هم ىک اصلىت به موقع و منطقى خواهد بود  ،بخاطر اىنکه
تحرىک طالبان وجستجو آنان زىان سىاسى قرارنگىرد و درسرنوشت سىاسى کشور دخىل باشد باىد خواهان
اىجاد ىک حکومت سرپرست بى طرف باشد.با تاسف به حالت کنونى بخاطری رو برو هستىم که در قانون
اساسى و دىگر قوانىن نافذه کشور موارد حکومت سرپرست وجود ندارد به همىن مطلوب در قانون اساسى خال
به وجود آمده ،در زمانىکه قانون اساسى را تدوىن مىکردند ،نمىخواست که ملت اىن تواناى را داشته باشد که
درصورت ناتوانى در هر سه قوه ىکى از انها را بطور صلح امىز تغىر کنند ،به همىن ملحوظ از اىن بند در مواد
قانون جلوگىرى گردىده است که از اىن حالت حکومت ها به نفع خود و زىان ملت استفاده کرده است و باالخره تا
اىن سرحد رسىد که بعضى ها به قسم غىرقانونى خواست حکومت مؤقت از آغاز حکومت وحدت ملى را به پىش
گرفته اندکه به هىچ وجه مورد قبول مردم نمى باشد.
همىن اکنون که در جرىان نوشتن همىن متن هستى م حکومت بخاطر صلح کدام برنامه خاص نداردبه همىن لحاظ
است که جرگه مشورتى صلح و نشست هاى دىگر به شمولىت هزاران اشخاص از پىش تعىـین شده که اغراض
کمپاىن انتخاباتى داشته و م ردم در این جرگه فراخوانده شده اند .به خاطر پىش برد مذاکرات قطر نام هاى
افراد متفاوت به خاطر پىش برد مذاکرات صلح در قطر بنا بر منافع افراد و گروها اىن روند گفتگو صلح
راسبوتاژ کرد.
صلح کار غنى ،خلىلزاد ،طالبان و ىا شورا هاى از اىن طرفىن است .ولى حکومت به همىن منظور با استفاده از
موقع به نام جرگه مشورتى صلح نزدىک  ٤صد مىلون افغانى مصارف کرد .و در ادارات و نشست هاى دىگر به
نام صلح چندىن مليارد افغانى از بىت المال را به تاراج برده است .آن هم در حالیکه ٪٦٠از مردم ما تحت فقر و
بىچارگى زندگى مىکنند و متباقى از مردم در شراىط ناگوار جنگى و بعضى هم زىر تهدىد حوادث طبعى به سر
مىبرند.
بخاطرى بىرون رفت از چنىن وضىعت ناگوار و رسىدن به صلح سىاسىون وملت هر چه زود تر باىد خواهان
حکومت سرپرست شده و خواها ن تغىیر قوانىن شود که اگر هر گاه کدام حکومت ضعىف وناتوان باشد که ملت
بتواند آنرا به شکل قانونى و صلح آمىز آن تبدىل کندکه اىن روش براى همىشه از آمدن حکومت نا رسا و ضعىف
جلوگىرى مىکند .تىم انتخاباتى مسولىت و عدالت براى آبادی و خیر و فالح کشور با راهنامه ذیل حکومت
سرپرست را اراِیه می کند.
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استخدام حکومت سرپرست
از بارگاه اىزد متعال تمنا دارىم که اىن حالت را دوباره درکشور مستقر نسازد ولى براى بىرون رفت از حالت
کنونى الزم است تا حکومت سرپرست تجربه شود و حکومت فعلى باىد از طرىق ىک فرمان تقنىنى زمىنه ىک
حکومت سرپرست را مهىا سازد و از مخالفىن هم بخواهد که در اىن پروسه سهىم شوند تا این روند همه شمول
شود ،ولى از اىن حکومت خود خواه و خود غرض اىن هم توقع نمى رود که براى منافع ملت اىن چنىن کار را
انجام دهد .حاال ضرورى است که ملت و ملت پرستان اىن خواست را مطرح کند .به مخالفىن دولت هم پىشها
کند که در اىن حکومت سهم بگىرند وىک ىا چند تن را براى اىن حکومت با شراىط خود نامزد کند .درنتىجه
انتخابات شفاف انتقال قدرت صورت گىرد ودر روشناى اىن شىوه تغىیر در قانون اساسى در حکومت هاى
آىنده آورده شود.
بعضى از کشورها که دىموکراسى و سىستم قوه سه گانه را تجربه مىکند و براى حکومت سرپرست قوانىن دارند
که باىدما در روشناى ان قوانىن و تجارب انها در اىن عرصه استفاده کنىم که هم به مخالفىن دولت قابل قبول
باشد وهم بتواند براى برگزارى انتخابات تخنىکى وشفاف زمىنه را مساعد کند.
براى دستىابى به اىن مطلوب اگر از روش هاى دشوار و مصارف گذاف ميگزريم ،کوتاترىن راه حل اىن است که
از میان  ١٨کاندىدای رىاست جمهورى که ىک ىا چند تن به شراىط آنان از مخالفىن دولت ىا طالبان هم در ان
افزوده شود از مىان اىن  ١٩ىا زىادتر نامزدان در انتخابات ذات البىنى ىکتن به حىث رئىس جمهور سرپرست
تعىىن شود و صالحىت براىش داده شود که کابىنه ١٠ىا  ١٥نفرى رادر چوکات حکومت فعلى اىجاد کند که کار
هاى ضرورى روزمره را پىش ببرد و بدون پروسه انتخابات دىگر پروژه هاى انکشافى متوقف گردد هر کس که به
پست حکومت سرپرست انتخاب شدد به انتخابات سال  ١٣٩٨کاندىد شده نمى تواند.
باقى  ١٨نامزدان رىاست جمهورى به مصابه جرگه مشورتى تا حد مشوره و همکارى کنند .حکومت سرپرست
انتخابات شفاف رادر خالل  ٦ -٣ماه برگزار کند و به شکل صلح امىز قدرت را به حکومت منتخب بسپارد که به
شکل حزب حاکم دولت دارى را به پىش مىبرد و در مقابل آن ىک حزب قوى مخالف ىا اپوزىسون رااز نامزد دوم
در انتخابات به وجود بىاورند که از اعمال حکومت نظارت کند از حکومت مختلط مانند حکومت وحدت ملى
کنونى تا به ميان آمدن قوانين آن جداً جلوگيرى شود.
در آينده همچنان براى حکومت سرپرست ما ىک راه دىگر قانونى داشته ميتوانيم ،حال ختم مدت کارى رىس
جمهور  ١جوزا ،و ختم مدت کارى براى شورا ملى اول سرطان تعىین گردىده  ،که فقط ٣٠روز تفاوت دارد،
اگرختم مدت کارى شورا ملى اول سنبله تعىن شود ،اىن مدت  ٩٠روز فرصت خواهند داد،اگر حکومت وقت
نتواند انتخابات رىاست جمهورى را برگزارکند ،پس مطابق حکم ماده  ٦٧قانون اساسى ىکى از روسا شورا
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ملى باىد سرپرست تعىین گردد ،و ىگانه وظىفه شان برگزارى انتخابات رىاست جمهورى و انتقال قدرت به
رىس جمهور منتخب خواهد بود.

فواىد اىن راهکار
 .１اگر رئىس جمهور غنى از قدرت غير قانونى  ٦ماهه بگذرد قهرمان صلح  ،حکومتداری خوب
و احترام به قوانىن خواهد شد.
.٢حکومت سرپرست قانونى خواهد شد و براى همىشه در وقت انتخابات براى تبديل حکومت هاى
ناتوان ،ىک راه حل صلح امىز خواهد بود.
.٣بودىجه ملى در کمپاىن هاى انتخاباتى از طرف حکومت هاى غىر قانونى و نامشروع مصون
خواهد شد.
 .٤از خوف حکومت سرپرست ،در حکومت ها ،لهذا فعالىت هاى غىر قانونى از بىن خواهد رفت و
احترام به قانون عملى خواهد شد.
 .٥حرمت  ،حىثىت و جاىگاه ستره محکمه و تمام ادارات زىربط دىگر به جاى خواهد ماند و دىگر از
انها حکومت هاى وقت سوء استفاده نخواهندکرد.
 . ٦هيچ قوه حکومت ،کوشش خالف منافع ملى نخواهد کرد.

نقاىص اىن راهکار
 -１قبول اين راهکار به حکومت موجوده دشوار خواهد بود ،که تالش بیشتری روشنفکران ،
سىاسىون و ملت را می طلبد .

راهکار دوم :رىىس جمهورى فعلى به گونه رئىس جمهورى سرپرست
تىم هاى انتخاباتى دىگر پىشهاد مىکندکه رئیس جمهور فعلى رىاست حکومت سرپرست رابه عهده گىرد و از
نامز دى رىاست جمهورى  ١٣٩٨استعفا دهد .دراىن راهکار رئىس جمهورفعلى با حفظ موقف اش رئیس
حکومت سرپرست فعلى ،از برگزاری انتخابات شفاف روند انتقال مسالىمت آمىز قدرت و روند صلح قرار
گرفته وامور محوله را به پىش خواهند برد .در اىن صورت رهبران حکومت با حضور سران سىاسی ،نماىنده گان
سازمان ملل متحد ،سران کشور های کمک کننده که حضور سىاسی دارند از کاندىداتوری رىاست جمهوری
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استعفا داده ومتوسل به همکارى نامزدان رىاست جمهورى به اىجاد د و شورا که عبارت اند از شورا ی
انتخاباتی و سىاسی و دىگر آن شورا نظارت از عمکرد حکومت و روند ملی مصالحه با طالبان خواهد بود.
بدون تردىد اىن امر افغانستان را از بحران به ثبات سوق خواهد داد.
ىک بار دىگر تاکىد مىکنم که به اساس حکم قانون اساسی کشور عمر حکومت کنونی در  ١جوزای سال ١٣٩٨
به پاىان مىرسد و ادامه کار حکومت موجود از آن تارىخ به بعد مشروعىت سىاسی ،حقوقی ،قانونی و مصلحتی
ندارد .بنابر اىن الزم است در اىن فرصت باتوجه به اىجابات ملی سران حکومت به خواست های ملت تمکىن کرده
حکومت سرپرست را اداره کند و با انصراف از نامزادى رىاست جمهوری از اانحالل حکومت جلوگىری کنند.

فواىد اىن راهکار
 -１رىس جمهورقهرمان ملى صلح  ،احترام به قوانىن و حکومت دارى بهتر خواهد شد.
 -２قانون را رئيیس جمهورى عملى کرده می باشد.

نقاىص اىن راهکار
 -１حکومت سرپرست که غنى در راس آن باشدمخالفىن باآن صلح نخواهد کرد ،هم اکنون آنان با حکومت غنى
گفتگو نه مى کنند.
 -２حکومت غير قانونى غنى ،نا قابل قبول سياسيون و بحران افزار خواهد بود.
 -３زيرپا کردن قانون از جانب رئيس جمهور خواهد بود.

راهکار سوم :رئىیس مشرانو جرگه به گونه رئىیس جمهورى سرپرست
بطور حقوقی و سىاسى دوره کاری حکومت براساس حکم صرىح ماده  ۶۱قانون اساسی در  ١جوزا سال  ٥ختم
می گردد .بعضى از تىم هاى ديگر انتخاباتى پىشنهاد مى کنند ،که بنابر مصلحت انقباس از قانون اساسی بستر
انتقال سىاسی مساعد گردد .اگر از بند ٢ماده  ٦٨قانون اساسی انقباس مصلحى نماىم بعد از  ١جوزا اىجاب
می کند که قدرت باتوجه به تکمل نبودن نصاب مجلس سنابه رئىس ولسی جرگه شورای ملی انتقال و رئىس
ولسی جرگه مطابق به احکام صرىح قانون ،برگزاری انتخابات سالم و شفاف رىاست جمهوری مساعد کند.
رئيس جرگه مطابق به ماده  ٦٧قانون اساسی وظىفه رئيس جمهورسرپرست را به عهده می گىرد .از طرف دىگر
براساس مصلحت ملی روند صلح ،حکومت و انتخابات را به اىجاد شوراى رهبرى که از سىاسىون و نخبگان
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متشکل باشداز عملکرد حکومت سرپرست و کار کرده گى رئس جمهور سرپرست نظارت کرده و از کارکرد
هاىش مطابق به وظاىف محوله ،ماه دو مرتبه برای ملت گزارش می دهد.
انتقال مسولىت از سران حکومت وحدت ملی به رئیس جدىد حکومت پىش از  ١جوزا بشکل مسالىمت آمىز
صورت می گىرد .رئیس جدىد حکومت بارعاىت بند  ١ماده  ۶۶قانون اساسی صالحىت مندرج ماده شصت
هفتم ( )٦٧قانون اساسی را اعمال مىکند.
رئیس جدىد حکومت بتاسی از بند  ٣ماده  ۶۷قانون اساسی ،انتخابات را در زمان تعىىن شده برگزار می کند.
هرگونه تعلل و مسامحه در امر برگزاری انتخابات در زمان معىنه آن غىر قابل قبول برای ملت بوده و موجب عزل
رئیس سرپرست و مواخذه رئیس جدىداز جانب اعضاى شوراى رهبرى خواهد شد.

فواىد اىن راهکار
 -１اگر رىس جمهور غنى از حکومت  ٦ماه تمدىد شده از طرف ستره محکمه منصرف شود ،قهرمان صلح ،
دىموکراسى و ترقى خواهد شد.

نقاىص اىن راهکار
 -１امکان دارد که مخالفين با رئيس مشرانو جرگه بطور رىس جمهور صلح نه کند.
 -２در حالى که شوراى ملى انتصابى بوده اين گزينه نيز مشکالت قانونى نخواهد داشت.

څلورمه تګالره :ولسمشرۍ نوماندانو سربېره د ګوندونو ،مدني ټولنو او نامتو کسانو څخه ځايناستى حکومت
ځينې نورې ډلې وايي چې له حقوقي پلوه د حکومت وخت د اساسي قانون  ٦١مادې پر بنسټ پنځه کلنه دوره د
غبرګولي په  ١نېټه پاى ته رسېږي .دوى وړانديز کوي چې د ولسمشرۍ نوماندان چې له خپلې راتلونکې
نوماندۍ تېر شي ورسره سياسي او مدني جوړښتونه وړ کسان د ځايناستي ولسمشر لپاره ونوموي او رايه
ورکوونکي د ولسمشرۍ نوماندان او د اړوندو جوړښتونو مشران يا له دوى څخه يوه ډله وي .دغه ډله غواړي
چې په هر ډول وي د ملي يووالي حکومت پاى ومومي که پايله کې يې هر وړ يا ناوړ کس واک ته رسېږي د دوى
لپاره اړينه نه ده .ددې لپاره دوى غواړي چې د ځايناستي حکومت راوستلو لپاره له هرې وسيلې کار واخلي چې
ډېرى د ځان ملګري کړي .نو ځکه وايي چې ګوندونه ،مدني ټولنې ،نامتو کسان ،د ولسمشرۍ له  ١٨نوماندانو
سره يوځاى ځانونه ځايناستي ولسمشر لپاره نومولى شي .که داسې وشي د ځايناستي ولسمشرۍ هيلمنو
نوماندانو شمېر به سلګونو ته ورسېږي چې يوې انارشي او ګډوډۍ ته به الره پرانيزي .سره لدې چې دغه
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تګالره په بشپړ ډول د نوماندانو ترمنځ د بې باورۍ ،پرځان د نه باور او نه همکارۍ ترجماني کوي خو دوى د
ولسمشرۍ نوماندانو د شورا په نوم ګواښ کوي چې که د ملي يووالي حکومت د غبرګولي له  ١نېټې څخه
وروسته خپل غيرقانوني کار ته دوام ورکړي پر وړاندې به يې غبرګون وښيي.

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

د دې تګالرې زيانونه
 -１راټولول  ،په يوه تګالره سره جوړېدل به ډېر وخت او سرچينو ته اړتيا ولري چې دا بهير به له ستونزو سره
مخ کړي.
 -２کېداى شي بهير له ګډوډيو سره مخ شي.
 -３يو ناوړه کس کېداى شي واک ته ورسېږي.

چرا حکومت سرپرست در افغانستان ؟
افغانستان به ىک حکومت سرپرست ضرورت دارد که در انتخابات بىطرفى کامل حکومت ثابت باشد و در انتخابات از صالحىت
ها نفوذ قدرت و داراى عامه استفاده سو نگردد،در ضمن تىم حکومتی رقابت ناسالمی را در برابر رقبای انتخاباتی خوىش به راه
بیاندازد،فعال دىده مىشود که از امکانات و نهاد های دولتی بصورت واضح در کمپاىن های قبل از وقت خالف قانون انتخابات
استفاده نموده و اعضای تکت انتخاباتی خوىش را خالف تمام موازىن و قوانىن در تصمىم گىری های بزرگ حکومتی شامل
مىسازد .همچنان اشخاصی را که با استفاده از حقوق اساسی خود از کاندىد دىگر حماىت مىکنند از جانب رئىس جمهور عزل
مىگردند .بر عالوه اىن بنابر موارد ذىل حکومت سرپرست الزم است.
 -١با حکومت فعلى مخالفىن حکومت صلح نمى کند،اگر صلح نشود درکشور امنىت و ترقى نه مى اىد.
 -٢در  ١جوزا حکومت با مشکالت حقوقى ،سىاسى ،و قانونى روبرو مىشوند وثبات سىاسى باخطرات مواجع مىشود،
وقتىکه ثبات سىاسى نباشدصلح و امنىت نه مىباشد و در فقدان اىن ترقى ممکن نىست.
 -٣باناقانونى بودن حکومت وحدت ملى با پىامد هاى بد پىاپى به اصول دىموکراسى اسىب بسا فراوان رسانده
و ملت افغانستان را به مخاطره انداخته است.
 -٤حالت غىر قانونى حکومت و برخورد دىکتاتورانه شان حکومت را وادار مىسازند که بقاى خوىش را در
حات اضطرار جستجو کند اصول دىموکراسى را زىر پا کرده و دشمنان از اىن موقع به نفع خود استفاده خواهند
کرد وحاالت را از اىن هم بد تر خواهند کرد .
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 -٥حکومت نه تنها در آوردن صلح صادق نبوده بلکه تالش مىنماىد برخالف خواسته اکثرىت قاطع مردم
افغانستان مبنی بر تحکىم صلح و ثبات اىن پروسه بزرگ ملی را سبوتاژ و خنثی نماىد ،کلمات هم چون صلح
داىمى و باعزت علىه روند صلح را به کار مىبرند تا اىن روند تخرىب شود.
 -٦صلح و امنىت بعد از چهار دهه جنگ ،در پرتو ارزش های ملى و دىموکراتىک از آرزو های دىرىنه و برحق
مردم افغانستان مى باشد که فقط از راه انتخابات شفاف ممکن است تا مشروعىت و قانونىت براورده شود.
انتخابات شفاف بمنظور بقای نظام جمهوری و دوام دموکراسی برای ملت سربلند ما ،اصلىست اجتناب ناپذىر.
-٧وضعىت نامناسب سىاسی ،امنىتی ،اقتصادی و فرهنگی کشور ،معرف و مبىن عملکرد زشت و وىرانگر
حکومت وحدت ملی می باشد.
-٨در بخش دفاعی و امنىتی ،ضعف رهبری سبب بىشتر شدن تلفات و از دست رفتن مناطق تحت تسلط
حکومت گردىده که به مخالىفینداخلى کشور افزوده است و جوابگوی تهديدات بيرونى نبوده.
 -٩بیشتراز  ٪٧٠موارد نقض قانون اساسی در حکومت وحدت ملى صورت گرفته که بر اساس راپور انجمن
حقوقدانان از  ١٦٢ماده اىن قانون  ٩٤ماده آن نقض گردىده که عمده ترىن موارد آن متوجه رئىس جمهور
مىباشد.
 -١٠حفظ حکومت در راستای مبارزه علىه فساد ناکام بوده است که درنتىجه افغانستان رابه ىکى از فاسد
ترىن کشور هاى جهان مبدل کرده است که ترقى و تجارت را به خطرات اعظمى روبرو کردىده است.
 -١١حکومت وحدت ملى فعلی برمبنای ىک مصلحت سىاسی جداگانه توسط توافقنامه سىاسی مىان دوتن
تحت نظارت جهانىان بمىان آمده که به  ١جوزا  ١٣٩٨آن توافقنامه سىاسى نىز باطل مىباشد و از روز اول اىن
حکومت نىز ىک نوع حکومت سرپرست بوده است که موارد قانونى داشت ونه خواست با توجه به انتخابات
پارلمانی گذشته و تاخىر در انتخابات رىاست جمهوری پىشرو ،توان و اراده سىاسی حکومت در برگزاری
انتخابات آىنده رىاست جمهوری هر دو زىر سوال مىباشد و اىن حکومت نه مىتواند انتخابات شفاف را مدىرىت
کند ،انتخابات پارلمان را در  ٥سال نتواند و انتخابات رىاست جمهورى را نىز نه مىتواند.
 -١٢بدون شک عوامل کلىدی دىگر که در پر رنگ ساختن وضعىت نامناسب و بحران ساز کنونی نقش داشته
است ،سىاست های عوام فرىبانه و تحرکات مشکوک و پرسش برانگىز حکومت وحدت ملی است ،که ملت و
نظام سىاسی کشور در شرف تهدىد قرار دارد.
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 -١٣در قانون اساسی کشور ختم دوره رىاست جمهوری تارىخ  ١جوزا بوده و تنها در حالت اضطرار با در
نظرداشت و رعاىت مواد قانون اساسی که محدود و پا سخگو اىن حالت نىست ،گذشتن ازىن حالت اىجاب
مصلحت سىاسى مىکند که فقط در ىک چارچوب حکومت سرپرست ممکن است و بس.
با توجه به نتىجه گىری فوق ،حکومت فعلی برای تداوم کار خود هىچ گونه توجىه حقوقی و سىاسی نداشته و در ضمن
اجماع ملی و سىاسی هم طوری شکل ىافته که باىد جای خود را به تشکیل جدىد واگذار نماىد لهذا پىشنهادات ما
چنىن است .
از همىن حاال به تارىخ  ١جوزا آمادگی گرفته شود ،رئىس جمهور و معاونىن اش باىد با در نظر داشت احکام
قانون اساسی و بادرک واقعىت ها به سطح ملى مبنی بر اىنکه دىگر کسی ادامه کارشان را نمی خواهند ،ختم
دوره کاری خوىش را اعالن نماىند در صورتىکه رئىس جمهور فعلی و معاونىن اش برخالف حکم قانون اساسی
به کار خوىش ادامه بدهند ،در آنصورت باىد مانند حکومت وحدت ملی به اساس ىک توافق و اجماع نسبتا
وسىع سىاسی دوره حکومت سرپرست اىجاد گردد .آن حکومت در کنار تنظىم امور دو وظىفه مهم ،مذاکره با
طالبان و برگزاری انتخابات را انجام خواهد داد.
دىده مىشود که حکومت به نحوی با روىکرد های استبداد مانع انتقال سىاسی و گزار مسالىمت آمىز قدرت
بوده ومعبر های دموکراتىک انتقال را قسمآ مغشوش کرده است و تالش مى نماىد که از ناکامی هاى حکومت
گذشته نىز استفاده کند وقت کارى حکومت از جانب ستره محکمه بعدى غىرقانونى را تمدىدمى نماىد .رئیس
جمهور وکىل ملت است و و حق تمدید کالت آن را غىر از موکلین وی کـسى دىگری ندارد.
از جانب دىگر هرگونه تالش به هر بهانه که بمنظور دوام غىر قانونی تىم حاکم در قدرت باشد ،امرئىست مردود
و سالمت نظام و ماهىت دموکراسی جوان افغانستا ن را سخت آسىب خواهد زد .بنابرىن برای عبور از بحران
حکومت سرپرست است.
نامزدان رىاست جمهورى مىتواند با راهکار هاى مناسب فوق الذکر ملت را از بحران کنونى نجات دهند و اىن راهکار مخالفت ها
را از بىن برده و صلح برقرار گردد واىن امر با اراده ملى و حماىت ملت نىاز جدى دارد به همىن ملحوظ الزم است که به راه حل
منطقى و قانونى تمرکز گردد که قابل قبول ملت هم باشد و همه جوانب در آن به نوع دخىل باشد.

خطرات در ماندن این حالت
با حکومت فعلى مخالفىن حکومت صلح نه مى کند،اگر صلح نشود درکشور امنىت و ترقى نه مى اىد ،از همین رو جنگ دوام
مى کند و افغان ها متحمل زيان بيشتر ميشوند.
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نتيجه
در پرتور نتايج تحقيقات ،پيشنهادات و حاالت ،اسانترين ،نزديکترين به قانون و راه سرعتي بيرون رفت از بحران بطور يک
شخصت باسواد ،فهميده و متفکر از رئيس جمهور غنى آرزو ميشود که تاريخ گزشته نادرست را تکرار نه کند و ذريعه يک
فرمان تقنينى سرپرست حکومت خود شود يا از راه انتخابات بى جنجال بين نامزدان رياست جمهورى ،يک تن رابطور سرپرست
حکومت انتخاب نمايد و نامزدان باقى براى نظارت از برگزارى انتخابات شفاف رياست جمهورى و حکومت سرپرست شوراى
رهبرى از نامزدان فعلى رياست جمهورى تشکيل شود ،اگر رئيس جمهور غنى از قدرت حکومت غيرقانونى  ٦ماه بگزد درنتيجه
قهرمان صلحه ،ديموکراسى و احترام به قانونى خواهد شد.
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