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 یانتخابات برای تعیین رییس جمهور بعد رد رتآخی
 

 و
 

 !برداشتهای مغرضانه
 

در تمام ممالک جهان امکان تآخیر انتخابات برای تعیین رییس جمهور بعدی موجود است و میعاد کار رییس جمهور 
برحال تا ختم انتخابات و حلف وفاداری رییس جمهور جدید ادامه مییابد. این حالت امکان دارد در قانون اساسی و یا 

یکند تا در م کمهٔ کشورها معیاد کار رییس جمهور را تمدیدقانون انتخابات پیشبینی نشده باشد در آنصورت ستره مح
تداوم کار دولت اخالل واقع نگردد. در هیچ کشور حکومت سرپرست ایجاد نمیشود و در قانون اساسی افغانستان هم 

نشده است بلکه حکومت موجوده تا شروع کار رییس جمهور جدید در حالت "سرپرست" به کار  زپیشبینی و تجوی
. تمام کاندیداهای مقام ریاست جمهوری از به تعویق افتادن انتخابات و امکان تمدید کار رییس جمهور دامه میدهخود اد

  .تا ختم انتخابا مطلع بودند و هیچکدام در آنوقت اعتراضی نکردند
ه صادر کرد در زمان کرزئ وبه تعویق افتیدن انتخابات ستره محکمه دوبار به تمدید کار حکومت بر سر اقتدار فیصل

بعضیها میگویند افغانستان را نباید  .دو این سابقهء قضائی در غیاب احکام قانون در حقیقت به مثابه قانون اهمیت دارن
با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد! برعکس باید والزم است کار کرد ما با جهان پیشرفته مقایسه شود چون ما میخواهیم 

کرد دولت در سطح آن کشورها باشیم. افغانستان را میتوان هم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ حقوق اساسی مردم و عمل
هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اجتماعی با تمام کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه کرد. مقایسه 

ی و ریی و قانونگذابه دولت افغانستان و بنیادهای سیاسی، قضا  اگر کسی .دکردن با هم سطح بودن تفاوت دار
افغانستان بجز از ریشخند  صاین شخید البته که براهید و آنها را مورد ریشخندی قرار دااقتصادی آن احترام نداشته ب

بقای نظام برای شما اهمیت واگر به دولت افغانستان احترام داشته باشید  است. امیکردن و مسخره کردن جای دیگری ن
با  یق انتخابات یک رییس جمهور آینده را تعیین کنید در آنصورت باید قبول کنید کهبخواهید از طر وداشته باشد 

در افغانستان قانون اساسی موجود است، دولت بر حال موجود است، سیستم بر حال  وجود تمام نارساییها ونواقص
کار دولت خلل و قضائی موجود است و سیستم برحال قانونگذاری در وجود شورای ملی موجود است و نباید در 

خالیگاه بوجود بیاید و نباید حکومت از راههای غیر قانونی ساقط شود. اگر این ساقط شدن امروز به مفاد سیاسی شما 
است فردا اینگونه ساقط شدن غیر قانونی به ضرر شما تمام میشود. بنابر آن چرا نتوان عملکرد این بنیاد های 

  .ایسه کرددموکراسی کشور را با سایر کشور ها مق
دولت موقت یا عبوری نه تنها در قانون اساسی افغانستان پیشبینی و تجویز نشده بلکه در قانون اساسی هیچ کشور 
دنیا پیشبینی نشده است و معموآل کار حکومتهای بر سر اقتدار تا شروع کار رییس جمهور جدید به حکم ستره محکمه 

محکمه افغانستان در گذشته دوبار کار حکومت حامد کرزئ تمدید میگردد تا در کار حکومت اخالل واقع نشود. ستره 
  .درا تا انتخابات بعدی تمدید کرده است و این فیصله ها امروز در این مورد مشخص حیثیت قانون را دارن

در موجودیت قانون اساسی هیچ مقام و مرجع حق تعیین رییس جمهور موقت راندارد! کار رییس جمهور تا حلف 
مهور انتخابی جدید به حکم ستره محکه تمدید شده است. حکم ستره محکمه حیثیت قانون دارد. تنها وفاداری رییس ج

در صورت استعفا و وفات رییس جمهور به ترتیب معاون اول، معاون دوم، رییس مشرانو جرگه و وزیر خارجه تا 
عمل کودتا و غیر قانونی میباشد.  ختم انتخابات بعدی رییس جمهور موقت میگردند! هر اقدام خارج از این ترتیبات

احترام به قانون شرط اول نظام مبتنی بر دموکراسی است. تنها آی اس آی و طالبان از نقض قانون اساسی، تضعیف 
  !ددولت و مشروعیت زدایی از دولت مستفید خواهند ش
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