
 

ن الملیل نظام موجود در افغانستان وعیت میل و بی   سقوط نظام جمهوری و فقدان مشر

 ۱۲۱۱نوامبر  ۱۲

وع و  ۱۲بنیاد انتخابات شفاف افغانستان)تیفا(، در همکاری با  ، به منظور ارایه راهکار جدید، برای یک نظام مشر نهاد مدنی و تحقیقی

ون از افغانستان ن  متمدن و آزاد، نشست های متعددی را  با نهاد ها مردم ساالر و برای ایجاد یک افغانستان واحد،  در دال  و ببو

برگزار نموده  و گزارشر را  به هدف شناسان  عوام  اصیل سقوط نظام جمهوریت، آموزه ها جهت ایجاد نظام همه شمول آینده  و 

ی الملیل حکومت طال وعیت میل و بیو بان تهیه نموده است تا پیشنهادات این گزارش آغاز فص  ارائه وهشدار پس لرزه های فقدان مشر

نوین برای مردم افغانستان باشد و یکبار دیگر توجه جامعه جهانی را به لود جلب نماید. درضمن ، تیفا از روش های مختلف تحقیقی 

یت مردم افغانستان را در این  گزارش انعکاس دهد.   استفاده نموده و توانسته لواسته ها و تصاویر واقیع وضعیت  اکبر

 پیش زمینه: 

ی المل  ۱۲۲۲در سال  ، پس از سقوط دوره اول حکومت طالبان، حکومت موقت و بعدا حکومت انتقایل، براساس تفاهم با جامعه بیو

ی برای ایجاد یک حکومت منتخب  فراهم شود .این تحول بزرگ در  و مشارکت اقوام و اقشار مختلف سیاش شک  گرفت تا بسبی

 و همکاری حلقات مختلف سیاش وقت افغانستان به میان آماده و بر مبنی مبارزه علیه ترورزیم و تقویت دموکراش به ابتکار هماهن
ی

گ

ی انتخابات ریاست جمهوری و در سال  ۱۲۲۲جهانی آغاز گردید. در سال  ی انتخابات پارلمانی و شوراهای والینی با  ۱۲۲۲اولیو اولیو

ی گام حکومتداری منتخب را بعد از سه دهه جنگ در سطح میل  حمایت مایل و تخنیگ جامعه ی المل  برگزار گردید و افغانستان اولیو بیو

دموکراش را به عنوان یک نظام حکومتداری جدید تمرین نمودند و  ۱۲۱۲ایل  ۱۲۲۲و والینی تجربه نمود. مردم افغانستان از سال 

سالتارهای انتخابانی به پای صندوق های رای رفتند. گرچند انتخاباتها در هر دور  بارها برای انتخاب زعیم کشور و نمایندگان شان در 

اک در انتخابات از حق رای  مشکالت جدی لویش را داشت اما در نهایت، زمینه برای مشارکت مردم فراهم میگردید و آنها با اشبی

 شهروندان تا حد زیادی در بخش های مختلف  لویش استفاده یم نمودند. افغانستان در مسبو تجربه یک نظام جدید بود و 
ی

زندگ

وعیت  ، اجتمایع و سیاش، نظام مند گردیده بود. با فروپاشر نظام جمهوری و حاکمیت طالبان، افغانستان مشر
ی

اقتصادی، فرهنگ

 با حکومت داشتند از دس
ی

ی الملیل لویش را از دست داد، مردم رابطه ای را که به وسیله نمایندگ ت دادند، نخبگان، دالیل و بیو

تحصی  کرده گان، زنان رهبر ،جوانان و در نهایت شهروندان متخصص، با تجربه و متعهد بنا به تهدیدات از سون  طالبان، کشور را 

 از جایگاه تطبیق ساقط شدند، نر عدالنی 
ی ترک کردند که در نتیجه، در یک سال گذشته، اقتصاد کشور سبو نزویل را یط نمود، قوانیو

 که در حال تکام  بودند، از رشد افزا
ی

، اجتمایع، اقتصادی و فرهنگ یش یافت و بصورت ک  میتوان گفت که زیربناهای سیاش، امنینی

ان از حق آموزش و کار محروم گردیدند و مردم و  ی رفتند. زنان و دلبی بازماندند و حنی در مواردی، بسیاری از این زیرسالتارها از بیو

ی مینمایند. بخصوص جوانان همه روز   را با یاس و ناا میدی سبر
ی

 ه زنده گ

 عوامل سقوط نظام جمهوریت: 

ی افراد مستق  سایر نهاد های معتبر میل و ب گزارشات نظارنی تیفا و دیدگاهبه اساس   ی الملیل و همچنیو متخصص ، عوام  عمده و  و یو

ی پالییس های  ۱۲۱۲اگست سال  ۲۲اساش سقوط نظام جمهوریت و انتقال قدرت به طالبان در  عبارت اند از: تدوین و بکارگبو

 درمقاب  طالبان، برلورد متناقض جامعه جهانی 
ی

، نبود سیاست دقیق جنگ عمیل، توقع بیش از حد حکومت از جامعه جهانی غبو

ی ضعیف عدم تمای  طالبان به پروسه صلح، معامالت و سیاست های نادرست سیاسیون و سالتار ها نسبت به قضایای افغانستان،

ده درانتخاباتسیاش در بیست سا سال های گذشته، پالییس و کارشیوه های ناکام روند صلح ، وجود فساد   ل گذشته، تقلب گسبی



 در روند انتقال مسوولیت های 
ی

ی برنامه های غبو عمیل و شتاب زده گ ده و سیستماتیک در همه عرصه ها، کم توجیه و بکارگبو گسبی

وهای نظایم لارجر به ویژه ایاالت متحده امریکا از کشور میباشد.  امنینی و در نهایت لروج  پیش از وقت و غبو منتظره نبو

 

  سیاسیون و ساختار های سیایس: 

احزاب سیاش در نظام های دموکراتیک پاسبان نظام منتخب میباشند، برعکس در مقایسه با سایر کشورها، در افغانستان احزاب  

ی درست شک  نگرفته و نتوان ستند فعالیت های دوامدار برای تقویت نظام داشته باشند. در طول بیست سال گذشته، جامعه بیو

الملیل تالشهای فراوانی جهت سمت و سو دیه احزاب سیاش نمودند اما این تالش ها نتایج مطلونر را به دنبال نداشت و در نهایت 

اتژیک مبدل  و برنا های سیاش فرد محور، بدون دیدگاهاحزاب به سالتار  مه همه شمول، غبو معیاری، مسئله محور و غبو اسبی

گذار نشدند، نتوانستند ، روند نظام و ملت سازی را  تقویت گردیدند. گذشته از اینکه این احزاب قادر به نقش آفرینی سازنده و تاثبو

 های ی افغانستان گردند، برعکس سبب تقویت افراطیت و معامله  پانموده و حایم دموکراش نو 
ی

گردیدند و با وابستگ گری بیشبی

مختلف و منافع کوتاه مدت لویش باعث تضعیف روند دموکراش و انتخابات افغانستان گردیدند. تعدادی از سیاسیون و کسانیکه 

غم حضورشان در کنار مهره های کلیدی نظام جمهوریت، برعلیه نظام کار مینمودند و برای بد نایم و در نظام قبیل نقش داشتند علبو

تخریب مولفه های انتخابات تالش میکردند. نبود احزاب دموکراتیک باعث میشد که نظام سیاش در نتیجه معامالت سیاسیون شک   

گرفته و فردی که در راس قدرت قرار میگرفت  بیشبی مطابق لواسته ها و سالیق سیاسیون دلی  در معادله قدرت عم  میکردند تا 

 و پاسخگون  
 برای مردم. لدمت رسانی

وی منظم، هدفمند و  ی از چالش های اساش نظام جمهوریت بود و این فقدان باعث گردید که هیچ نبو نبود یک آپازیسیون قوی نبو

برنامه محور نتوانست در مقاب  عملکرد های نادرست حکومت، قد علم نموده و برای بهبود تالش نماید. انتخابات بر اص  برنده و 

برنده شوند، بازنده ها نتایج انتخابات را نپذیرفته، ها ر است اما همه سیاسیون کشور توقع داشتند که در انتخابات بازنده شدن استوا

، راه های فرا قانونی ایجاد و توجیه قانونی صورت میگرفت که در نهایت   به مشکالت و شناسان  تقلبات انتخابانی
ی

به جای رسیدگ

 شدند.  نام بد  های نادرست سیاسیون گردیده و  ها و عملکرد مولفه های دموکراتیک قربانی سیاست 

با اینکه در عمر کوتاه نظام دموکراتیک افغانستان زمینه مشارکت سیاش و اجتمایع برای زنان مساعد گردیده بود اما به صورت واقیع 

ی های سیاش نداشتند. نقش ها تا حد زیادی سمبولیک فت ها بیشبی بر اثر  زنان نقش تاثبو گذاری در تصمییم گبو بوده و  پیشر

، رسانه ها و جامعه جهانی تحقق یافته و حکومت صادقانه متعهد به تقویت زنان و حاکمیت زنان بر رسنوشت  فشارهای جامعه مدنی

 لود شان نبود. 

 انتخابات: 

وع برای رسیدن به قدرت انتخابات یک اص  انکار ناپذیر نظام دموکراتیک و روند حکومتداری لوب بوده که به عنوان وس یله مشر

مورد استفاده قرار گرفته و مردم را بر رسنوشت شان حاکم میسازد. با اینکه انتخابات در افغانستان لایل از مشکالت نبوده و همواره 

یک راهکار و فرصت چالش های فراوانی فراه راه این روند ایجاد میگردید اما باز هم به عنوان یگ از تعامالت مهم سیاش افغانستان، 

برای وص  مردم به نظام بود. به اساس گزارشات نظارنی تیفا از هفت دور انتخابات، یگ از عوام  بنیادی که باعث سقوط  نظام 

جمهوریت گردید و راه برای حاکمیت طالبان هموارشد؛ همانا برگزاری انتخابات غبو معیاری و غبو قاب  قبویل که با چالش هان  مانند 

، نبو  ده انتخابانی د رس شماری دقیق و تعداد رایدهنگان واقیع، جایگاه ضعیف احزاب سیاش در سیستم انتخابات، فساد و تقلبات گسبی

، مرصف هنگفت پول، عدم توجه به برگزاری  ، نقض چهارچوب حقوقی ی های انتخابانی مدالله حکومت در روند و تصمیم گبو

ی انتخابات، تخریب پروسه های انتخابات توسط تیکه داران انتخابات شفاف و قاب  قبول برای مردم  ، قویم سالیی و جامعه جهانی

، کسانیکه بر علیه نظام بودند با جای پا باز کردن  قویم، والینی و افراطیون و سنگ اندازی استخبارات منطقه، همراه بود و حنی مهمبی

 افغانستان به پرتگاه سقوط سوق داده شود. در نظام و با فعالیت های استخبارانی ضد نظام باعث شدند که 

 

 



  :پروسه صلح

ی از نهادهای مرتبط به صلح است، پروسه صلح افغانستان که از سال APHبر اساس گزارشات لانه صلح افغانستان ) ( که چبی

م و تعریف واضح ۱۲۲۲ ی ی محتوا، از یک میکانبو ی برلوردار نبوده  آغاز گردید، پروسه مغلق و پیچیده ای بوده که در ضمن نداشیی نبو

است، زیرا اینکه با چه کیس صلح و یا با چه کیس جنگ میشود مشخص نبوده و این پروسه بیشبی از اینکه یک روند واقیع برای آوردن 

ی پروسه ای بودند هر دو  ی المل  عالقمند چنیو صلح به افغانستان باشد بیشبی یک مصلحت سیاش پنداشته میشد و چون جامعه بیو

ی مذاکره انعطاف پذیر نبوده و تالش های صلح بیشبی نماییسر بود که به طرف مذ اکره در ظاهر به آن تن دادند. هیچ یک از طرفیو

وعیت  مثابه یک منبع درآمد و اعتبار دیه برای اعضای نظام جمهوریت و وسیله هویت سازی برای گروه طالبان بود که در نهایت مشر

ی الملیل را به عنوان صیل مذاکره صلح افغانستان برای آنها به دنبال داشت. مردم، زنان و جوانان به هیچ عنوان در یک طرف ا ،بیو

پروسه دلی  نبودند و پروسه منحرص به چند سیاستمدار گردیده بود. جلسات و فعالیت های نماییسر برگزار میگردید اما به صورت 

راه و برنامه های بعدی برای پس از صلح و ادغام مجدد وجود  واقیع نظرات مردم در نظر گرفته نمیشد. در ضمن هیچ نوع نقشه

 نداشت زیرا باورمندی به آمدن صلح واقیع میان بازیگران صلح شک  نگرفته بود. 

ی ثبات و رفاه و  پروسه صلح برای سیاسیون دال  نظام بیشبی یک روند برای رقابت و دست یانر به منافع سیاش لویش بود تا تآمیو

ی های مشخص در لصوص روند و نتایح پروسه صلح انکشاف کشور  . در دال  نظام جمهوریت دیدگاه واحد در مورد موضع گبو

را نسبت به  اما باز هم برداشتهای متفاوت وجود نداشت مثال ریاست جمهوری و ریاست اجراییه با اینکه در یک طرف قضیه بودند 

 قضایای مهم صلح داشتند. 

کامال مشخص بود و از اینکه با گروه جمهوریت صلح کنند، ترجیح میدادند که با آمریکان  ها معامله نمایند. در    موضع طالبان از ابتدا 

اتژیک شان میدانستند. از طرف دیگر در گروه طالبان  س تر برای رسیدن به اهداف اسبی ضمن طالبان جنگ را ابزار بهبی و قاب  دسبی

ان اصیل مشخص نبود که چه کس ند که این پروسه را بیشبی مغلق تصمیم گبو ایط و با چه افکاری تصمیم نهان  را میگبو
انی با چه رسر

 میکرد. 

بازیگران منطقه ای و جهانی نقش لایص را در تشی    ع و بهبود پروسه بازی نیم نمودند زیرا در آن حد به پروسه باورمند نبودند. 

ی الملیل با اینکه نقاط ضعف پروسه صلح افغا نستان را میدانستند و آگاه بودند که این پروسه نتیجه  نخواهد داشت و در بازیگران بیو

 مقاب ، نظام جمهوریت تضعیف لواهد شد اما باز هم با مردم افغانستان صادق نبودند و به فعالیت های نماییسر ادامه دادند. 

 

ن الملل:   جامعه بی 

ی الملیل، جامعه جهانی که حایم ه شدن افغانستان در دو دهه گذشته  به باور کارشناسان میل و بیو ی مایل و تخنیگ تالش های دموکراتبو

هیچ نوع تغیبو و تعیینانی در  ی ان  داشتند و بدون تاییدی آنها نبو یت تصامیم میل افغانستان نقش به رسی بودند، در طول این سالها در اکبر

ات با قضایای افغانستان ضد نقیض برلورد کرده و در مسای  سالتار های افغانستان عمیل نیم گردید. بازیگران جامعه جهانی اکبر اوق

منطقه ای مرتبط به افغانستان سیاست دوگانه را بازی مینمودند. با توجه به کمک های مایل و تخنیگ که برای مبارزه با تروریزم و 

یت گفته میشود، جامعه جهانی در کمک به تقویت دموکراش در افغانستان نمودند، نتوانستند نتایج قاب  لمس را بدست آورند. در نها

ه شدن پروسه هان  مانند 
ی  تاکید برافغانبو

ی یا افغانستان امن، ناکام ماندند. مل  متحد در ظاهر بیشبی ایجاد افغانستان صلح آمبو

ی حکومت ها و سالتارها داشتند و در رابطه با  لییل از مسای   انتخابات مینمود اما در سطح سیاش مدالالت لود را در شک  گبو

کلیدی مانند صلح با اینکه میدانستند طالبان کیستند و چه لطری افغانستان را تهدید میکند باز هم لننر بودند. حنی جامعه جهانی با 

ی ناکام ماندند. در یک تصویر کالن تر، این نوع سیاست گذاری های بازیگر  ان تمام تالش ها علیه فساد اداری و مبارزه با مواد مخدر نبو

ین ناکایم برای اهداف، تالش ها و رسمایه گذاری هایشان بود.   جهانی یگ از عوام  اصیل سقوط نظام جمهوریت و بزرگبی

 فساد اداری: 

فساد اداری در کنار سایر عوام ، یگ از عل  اصیل سقوط نظام بود زیرا با گذشت هر روز در سطح والیات و ولسوایل ها فساد افزایش 

ی مردم و حکومتداری بیشبی افزایش یم یافت و بحدی رسیده بود  یم یافت و  نارضاینی مردم را به دنبال داشت و در نهایت فاصله  بیو



که غبو قاب  ترمیم بود. حکومت وقت افغانستان و جامعه جهانی البته تالش نمودند که با این پدیده شوم مبارزه شود اما بیشبی این 

 شاهد این بودیم که پروژه هان  که برای مبارزه با فساد داده میشد در تالش ها واقیع نبود و اراده ا
ی راسخ را در پشت رس نداشت. حنی

مقاب  فیصدی و رشوه تفویض میگردید. فساد اداری نه تنها کاهش پیدا ننمود بلکه آهسته آهسته اشکال مختلقی را به لود گرفت که 

، تعیینات از جمله میتوان به فساد سیاش اشاره کرد که د ر این اوالر محور تمام فسادها عنوان میگردید. فروش کرش های حکومنی

ی اعضای پارلمان در بدل معامالت و رشوه های هنگفت، همه و  بر اساس سالیق و عالیق سیاش و نه شایسته ساالری و تصمیم گبو

ده در قوه قضاییه و قضاوت ها بر اساس همه اعتماد مردم را نسبت به سالتارهای سیاش افغانستان کاهش داد. از جان نر فساد گسبی

رشوت و تبدی  شدن سیستم قضان  به سیستم لویش لوری و سیستم فاسد، مردم را شدیدا نارایصی نموده بود، عقده ها را افرایش 

 و اتهامات زیاد بر 
ی
وعیت نظام  گردید. درضمن افزایش فساد الالق علیه سالتارهای داده و بیشبی باعث تضعیف حکومت و مشر

ه در جامعه سننی مث  افغانستان انعکاسات ناگواری داشت که انزجارو نا رضاینی   درجه اول حکومت مانند ریاست جمهوری و غبو

 مردم را در نر داشت. 

 دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد به سالتارهای محدودی مانند اداره بازرس افغانستان تکیه نموده بود 
ی
که در نهایت   از طرق

این نهادها هم هیچ فعالینی را در امر مبارزه با فساد نتوانستند انجام دهند و حنی در مواردی با تمام اسناد و مدارگ که در التیار 

اکتفا نمودند.  ی  داشتند، به گزارشات مصلحت آمبو

 

 افغانستان پس از سقوط جمهوریت: 

ی بازیگ ی و مدیریت نر  و ران جهانی و منطقوی با طالبان به اساس یک سلسه تفاهمات و معامالت بیو ان افغانستان،هبر  اکام رهبر

ی رتبه  ۱۲۱۲حکومت جمهوریت در اگست  ده شد  که برای افراد پاییو سقوط کرد و بدون کدام مقاومت، افغانستان به طالبان سبر

ی قدرت نبودند.   توسط رسو طالبان یک هیجان بزرگ بوده و آماده گرفیی
ً
شده که آنها از  سیپاکستان تأس استخبارانی  سیطالبان عمدتا

 توسط کشورهان  کهطالبان و  در افغانستان استفاده کردند  شیدولت مطلوب لو  کی جادیا یطالبان برا
ی

 به عنوان یک گروه جنگ

داری طالبان گرویه مذهنر تندرو و افرایط بوده که سابقه و تجربه حکومت منافع شان با آن ها گره لورده بود، استعمال میشدند. 

یعت عم  مینمایند.   منظم و دموکراتیک را نداشته و مطابق برداشت شان از رسر

ی کار گرفتند و عفو عمویم  ی را وضع و به تفاهم ها و  طالبان در اوای ، از برلورد مصلحت آمبو را اعالن نمودند اما بعدا قیودات بیشبی

وعیت نظام شان سلب گردد. بصورت ک  در یک  تعهدات لویش با بازیگران جهانی و منطقوی نه گفتند که تا امروز باعث گردید مشر

انا انتخابات و ارزش های دموکراتیک باشد، سال گذشته طالبان بر گرفته از تفکری که داشتند، به هیچ عنوان بر مسئله ای مهم که هم

وعیت حقوقی و سیاش را  بحث نکردند. در نتیجه حاکمینی که ایجاد شده است با در نظر داشت اینکه اراده مردم را تمثی  نمیکند مشر

ی لا  نبو
ی المل  ندارد بلکه حنی آهسته آهسته از لیست کشورهای مستق  جهانی  رج میگردد. نه در دال  و نه هم در سطح بیو

با در نظرداشت تجربه حکومت طالبان بر افغانستان، وضعیت رو به ولامت است، این وضعیت نه تنها برای افغانستان و مردمش 

لطرناک است بلکه برای کشورهای منطقه و جهان یک زنگ لطر است که ممکن در کوتاه مدت جلب توجه زیادی را به دنبال 

 عواقب ناگواری این کشورها را تهدید لواهد کرد. نداشته باشد اما در دراز مدت 

 

گذشته و چالش های جدی موجود بیست سال   بنا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( با در نظرداشت درس های آمولته شده از 

یل شدن لواسته های میخواهد تا در عم های کمک کنندهافغانستان لواسته های زیر را ارائه نموده  و از طرف های مرتبط و کشور 

 ذی  توجه جدی نماید: 

 :  الف( جامعه جهانن

ی المل  فشارهای سیاش و اقتصادی را بر طالبان افزایش نموده تا طالبان پاسخگو قرار گرفته و به نیاز های مردم  .1 جامعه بیو

ی امنیت، رفاه اجتمایع، آزادی بیان و حکومتداری لوب توجه جدی نمایند.   در زمینه تآمیو



ی منازعه، در رابطه به شک   جامعه ب .2 ی المل  زمینه نشست همه شمول  با حضور نماینده گان همه اقوام و اقشار و طرفیو یو

ون رفت از وضعیت موجود و ایجاد نظایم که همه لود را در آن ببینید،  ی نظام فراگبو فراهم نموده تا نقشه راه برای ببو گبو

 تدوین و پیشکش گردد. 

ی المل ، افغانس .3 ی وضعیت بحرانی فراموش ننموده و در کنار اینکه کمک هایشان را افزایش جامعه بیو تان و مردمش را در چنیو

 نمایند. 
ی

 میدهند به وضعیت فقر و نابسامانی های اجتمایع و اقتصادی رسیده گ

 ب(طالبان: 

د به نظام همه شمول رس تعظیم فرو آورده و آماده برای پذیرش به لاطر منافع مردم و ارزش های افغانستان، طالبان بای .4

 حکومت همه شمول در افغانستان گردند. 

ان و زنان  .5 ی الملیل عم  نموده و هر چه زودتر زمینه  تحصی  و کار را برای دلبی طالبان به تعهدات لویش با جامعه بیو

 افغانستان فراهم نمایند. 

ی الملیل .6 ام گذاشته و از شکنجه، زندانی کردن و به   مخصوصا  طالبان کنوانسیون های بیو کنوانسیون های حقوق بشر احبی

 قت  نظامیان نظام جمهوریت و سایر افراد نظایم و ملیک دست بردارند. 

 

 ج(گروه های سیایس: 

ید مردم گروه ها و حلقات سیاش جدا از بازی نمودن با رسنوشت مردم دست برداشته و به لاطر منافع سیاش لویش، نبا .7

 در کشور را قربانی نمایند. 
ی

 و روند ایجاد صلح و سازنده گ

سیاسیونی که در طول بیست سال گذشته در نظام جمهوریت در موقف های مختلف بودند و ملوس با فساد و مرتکب  .8

ام های جرایم و سقوط نظام جمهوریت شده اند دیگر نزد مردم اعتباری نداشته و بهبی است که از فریب مردم تحت ن

 مختلف و تجمعات گوناگون دست بردارند. 

گروه های سیاش، افغانستان و مردم اش را نباید یک بار دیگر در دامن استخبارات کشورهای منطقه و دنیا اندالته و  .9

 تروی    ج گر برنامه های استخبارانی لارجر ها باشند.  

 د(مردم: 

ون از  زن   نفعاال .11  نی که در دال  کشور ظر نموده و زنارصف نای انفرادی و پروژوی افغانستان هستند از فعالیت هکه ببو

 عالیت و دادلوایه مینمایند را حمایت کنند. ف

، مردم عوام و جامعه مدنی همصدا شده، همدیگر را حمایت نموده و بر طالبان فشار وارد  .11 ی تمام اقشار جامعه، متخصصیو

 نمایند تا نظام همه شمول جایگاه لود را در افغانستان پیدا نماید. 

د تا دادلوایه مردم نتیجه داده و در نهایت، نس  متعهد، بیداری میل شک  گرفته و از چند  .12 ی صورت بگبو  جلوگبو
ی

پارچگ

ی روند صلح و   .حکومت آینده را عهده دار شوندمتخصص و سازنده کشور در کنار هم قرار گرفته و رهبر
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