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کار رییس جمهور با حفظ صالحیتش تمدید شده است
ارگ ریاست جمهوری میگوید که دورۀ کار محمد اشرف غنی به عنوان رییس جمهور با حفظ صالحیت او تا
تعیین رییس جمهور جدید تمدید شده است.
شاه حسین مرتضوی ،معاون سخنگوی رییس جمهور ،در صحبت با  8صبح گفت که مطابق فیصله استره محکمه،
تمامی صالحیت های رییس جمهور در دورۀ تمدید کار او محفوظ است.
او همچنان با اشاره به مادۀ  10۴قانون انتخابات گفت که رییس جمهور همانند گذشته تا برگزاری انتخابات به
کارش ادامه میدهد و هیچ محدودیتی برای کار او در این ماده تعریف نشده است.
در بند ششم این ماده آمده است« :هرگاه انتخابات تعلیق یا تعویق شود ،اعضای عهده های انتخابی مندرج این
قانون تا برگزاری انتخابات و اعالم نتایج آن به کار خود ادامه میدهند».
به استدالل مرتضوی ،نمایندگان غزنی نیز مطابق حکم همین ماده در ولسی جرگه حضور دارند و از همان
صالحیت هایی برخوردار هستند که در گذشته داشته اند.
این در حالی است که بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دورۀ قانونی کار رییس جمهور غنی را
پایان یافته خوانده اند و خواستار کناره گیری او از قدرت شده اند.
عبدهللا عبدهللا که شریک برابر غنی در قدرت است ،نیز با اشاره به پایان دورۀ کار حکومت وحدت ملی در اول
جوزا ،خواستار محدود شدن صالحیت حکومت تا برگزاری انتخابات شده است.
به تازگی جان بس ،سفیر امریکا در کابل ،در یک گفت و گوی خاص با تلویزیون خصوصی «طلوع نیوز» بر
وضع محدودیت هایی در اعمال صالحیت های ریاست جمهوری تأکید کرده است.
سفیر امریکا در کابل ،عزل و نصب های تازه در کابینۀ افغانستان را پس از پایان دورۀ قانونی کار رییس
جمهور ،پرسش برانگیز خوانده است .جان بس گفته است که سران حکومت وحدت ملی باید درک کنند که در
یک دورۀ خاص به سر میبرند؛ دورۀ تمدید شده ای که به گفته او در آن نمی توانند مثل گذشته عمل کنند .او
تأکید کرده است با توجه به این مسأله ،سران این حکومت باید از انجام بعضی کار ها در این دوره جلوگیری
کنند.
مطابق مادۀ  ۶1قانون اساسی ،دور کار رییس جمهور در اول جوزای امسال به پایان رسیده است .اما استره
محکمه در فیصله ای دوره کار او را تا تعیین رییس جمهور جدید تمدید کرده است.
محمداشرف غنی از زمان تمدید دوره کارش تا کنون دست به یک سلسله تغییرات و تبدیالت در سطح وزارت
خانه ها ،ادارات محلی و سفارتخانه های افغانستان در بیرون از کشور زده است.
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غنی به تازگی برای وزارت خانه های تحصیالت عالی و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی سرپرست وزیران
تازه ای تعیین کرده است .تعیین هفت سفیر برای نمایندگیهای سیاسی افغانستان در کشورهای بیرونی ،از دیگر
اقدامات او در این مدت است .همچنان در شماری از معینیت ها نیز جا به جاییهای تازه ای توسط غنی انجام
شده است.
منتقدان غنی این اقدامات او را سیاسی و نوعی کمپین پیش از وقت برای انتخابات خواندهاند.
انتخابات ریاست جمهوری قرار است در ششم میزان امسال برگزار شود .در این انتخابات به شمول محمد اشرف
غنی و عبدهللا عبدهللا هژده نفر نامزد شده اند.
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