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 ندارد یقانون یمبنا طرح اتمر

 .ندارد یقانون یمبنا« حکومت سرپرست» جادیا یطرح اتمر برا ادعا می کنند که دانان قانون

دانان و  ، حقوق139۸ یجمهوراستیاتمر، نامزد انتخابات ر فیدنبال مطرح کردن طرح حکومت سرپرست توسط حن به

 .ندارد یگونه مبنا و مرجع قانون چیطرح، ه نیکه ا ندیگویم ،یقانون اساس قیناظر بر تطب ینهادها

معتقد است که طرح حکومت سرپرست که از  ،یقانون اساس قیمستقل نظارت بر تطب ونیسیعضو کم ،ییعبدهللا شفا دکتر

 .است یشده، فاقد مبنا در قانون اساس شنهادیاتمر پ فیحن یسو

 تواندینشود، م نییانتخابات تع یبرگزار قیاز طر دیکه حکومت جد یانتخابات تا زمان تیعتبار و مشروعگفت که ا او

 .ابدیادامه 

حکومت » جادیمعتقد است که ا زیجمهور ن سییر نیشیپ یو مشاور حقوق پوهنتوناستاد  ،یمحمد یگونه عبدالعل نیهم

جمهور  سییر نیشیپ ی.  مشاور حقوقستین هیقابل توج یو قانون یو به لحاظ حقوق کندینظم موجود را متزلزل م« سرپرست

که از  یو بر اساس نظر میمشکل را داشت نیع زین یدر زمان حامد کرز م،یو عرف، استناد کن ها هیاگر به رو»گفت: 

 میتوانیشده است و بر اساس آن نم رفتهیپذ زین هیرو نیجمهور به کارش ادامه داد و ا سییگرفته شد، ر ستره محکمه

را برگزار  تو انتخابا دییایکار ب یسرپرست رو ۀجمهور در اول جوزا کارش ختم شود و بعد ادار سییکه ر میاستدالل کن

 «.کند

تصور  یانتخابات یهاو تکت یاسیس یهاچهره ترشیکه ب ردیگ یها از آنجا منشا م کرد که طرح حیدر ادامه تصر یمحمد

. او شودیم شنهادیامر پ نیاز ا یریجلوگ لیبه دل ترشیطرح ب نیمداخله در انتخابات است و ا یکه حکومت در پ کنند یم

 .ستین یهاطرح نیبه چن یازیاستقالل الزم باشد، ن یدارا گرید یورهاگفت که اگر مراجع مسوول انتخابات همانند کش

 یگفت که طرح حکومت سرپرست در قانون اساس زیدانان افغانستان، ن حقوق ۀیاتحاد سییر ور،یغ وریهم عبدالغ ییسو از

که خالف قانون  یهر اقدام یکنون طیندارد. او گفت که در شرا یقانون یمبنا لیدل نینشده است و به هم ینیبشیکشور پ

 .باز خواهد کرد ترشیب یهایشکن نسوء استفاده و قانو یرا برا نهیشود، زم ییاجرا

 میت ۀیحکومت عل ریاخ ۀمغرضان یهااقدام»ادعا کرده بود،  یگصلح و اعتدال به تاز یانتخابات میاتمر، نامزد ت فیمحمدحن

بر اساس قانون »،یو ۀبه گفت لیدل نیو به هم« است یجمهور استیانتخابات ر یمهندس یکه در پ هددینشان م یاسیس یها

 «.شود جادیحکومت سرپرست ا دیبا ندهیسال آ یاز اول جوزا دبع ،یاسیس یهاگروه نیمشورت ب کی یو ط

. انتخابات به ابدی یم انیسال پنجم بعد از انتخابات پا یجمهور در اول جوزا سییر ۀفیوظ ،یقانون اساس ۶1 ۀبا ماد برابر

. اتمر گردد یجمهور برگزار م سییکار ر انیروز قبل از پا ۶0 یال 30در خالل مدت  دیجمهور جد سییر نییر تعمنظو

انتخابات حدود چهار  یاست و تا زمان برگزار یحکومت وحدت مل کار یقانون ۀختم دور 9۸سال  یاست که جوزا یمدع

برگزار شد. وجود  شمسی ۀندیسرطان سال آ 29در  یجمهور استیوجود دارد. قرار است انتخابات ر یماه فاصله زمان

 .صلح و اعتدال خلق کرده است یانتخابات میت یرا برا ییهاینگران یزمان ۀفاصل نیا
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مطرح شود. خود  یکه در سطح مل میخواه یبحث را م نیصلح و اعتدال است. ا میت یبرا یجد ۀمسال کی نیا»گفت:  او

. دییایکار ب یرو دیو حکومت سرپرست با ابدی یم انیجمهور در ماه جوزا پا سییاست. زمان کار ر دیجمهور کاند سییر

که  کند یرا خلق نم یصلح و اعتدال اعتماد میاز نظر ت حکومت یانتخابات است و عملکرد کنون یمهندس یحکومت در پ

به  وندیکرد. البته در پ میآن صحبت خواه یرو یو به صورت حتم مینیب یم. ما ضرورت مینیرا نب امکانی نیضرورت چن

 .میدهیقرار م یرا مورد بررس امکان نیبدون آن، ما ا ایمسأله صلح و 

 «قدرت یاز خال یریجلوگ» یبرا یطرح

 شاست که رو نیا، اهآن تشمیشکه  دیگو یصلح و اعتدال م یانتخابات میت انیاز سخنگو ،یواعظ همه، محمد نیبا ا اما

 دنید بیو منجر به آس دیایقدرت به وجود ن یتر از همه خال دچار مشکل نشوند و مهم یمل یها پروسه گریانتخابات و د

 .نظام نشود

شمول که در آن  و همه ریشفاف، فراگ زمیو مکان دییایمورد به وجود ب نیدر ا دیبا یاسیاجماع س کی نیبنا بر ا»گفت:  او

 نی. اسم و عنوان اردیدر دست بگ ندهیکار آمدن حکومت آ یقدرت تا رو یانتخابات و خال شرو تیمسوول دیبا زم،یمکان

 «.ردیو اجماع الزم صورت بگ یآهنگ هم کیقدرت  یاز خال یریجلوگ یبلکه برا ستیما مهم ن یبرا زمیمکان

از »استند. او ادعا کرد:  یجمهور استیخودشان نامزدان انتخابات ر یاتمر گفت سران حکومت وحدت مل یآقا یسخنگو

را در  شان یطرف یکه ب توانند یها نمحکومت استند و آن یساز یخصوص یکه رهبران در پ دیآ یبر م یطور طیشرا

 «.در انتخابات خواهند بود یرگذاریتاثانتخابات حفظ کنند و با سوءاستفاده از امکانات به دنبال 

گفت که  ر،یخ ایشده  کیشر زین یانتخابات یهاتکت گریبا د« حکومت سرپرست»که طرح  نیدر پاسخ به ا یواعظ محمد

 کیتشر یشورا» قیشده و از طر« طرح مساله» یانتخابات یهامیاحزاب و ت ،یاسیس یهاچهره گریموضوع با د نیا

طرح  نیا یکرد که به زود یدواریو اعتدال ابراز ام لحص یانتخابات میت یخواهد شد. سخنگو موضوع دنبال نیا «یمساع

 .شود جهیمنجر به نت

انتخابات  ینامزدان برا انیم یآهنگ است که به منظور هم ینامزد و دسته انتخابات 13متشکل از  یمساع کیتشر یشورا

 .شده است جادیا ندهیسال آ یجمهور استیر

 یاعضا یتمام یبر برکنار یحکومت مبن میاز تصم زیدلو ن29صلح و اعتدال روز دوشنبه میت سییاتمر، ر فیمحمدحن

 نیا»انتقاد کرد و گفت که  ،یجمهور استیو نامزدان انتخابات ر یاسیبدون مشورت با بزرگان س یانتخابات یها ونیسیکم

 .«تانتخابات خواهد داش شبر رو یقانون یجد اریعجوالنه بود و عواقب بس م،یتصم

را در حال نامعلوم  یسرنوشت انتخابات پارلمان یانتخابات یهاونیسیکم یتمام اعضا یاو، حکومت با برکنار ۀگفت به

 .قرارداده است

صادر نشده است و  یفرمان ،یانتخابات یها ونیسیکم شنرانیکم یبرکنار یگفته که برا یجمهور استیحال اما ر نیهم در

قانون  لی. طرح تعدشوندیم یمعزول تلق ها ونیسیکم نیا یو اعضا سانییقانون انتخابات، ر لیطرح تعد حیالً با توشاصو

شد. بر اساس معلومات ارگ  حیتوش یجمهور غن سییر یو از سو بیتصو نهیدلو در جلسه کاب 23شنبه  انتخابات روز سه

برکنار شده  شان فیطرح، از وظا نیا حیتوش خیسر از تار ،یانتخابات یهاونیسیکم یو اعضا سانییر ،یجمهور استیر

 .ندیآیبه حساب م

 ونیسیمستقل انتخابات و کم ونیسیکم سانییر ،یجمهور کشور، با صدور فرمان سییر ،یمحمداشرف غن گرید از طرف

 .گماشته است هاونیسیکم نیسرپرست ا ثیرا به صورت موقت به ح یانتخابات اتیشکا
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[ بر سرپرستان یافهیوظ یهاتیکه اتهامات ]سوء استفاده از صالح ندیگویم یناظر انتخابات یهااز نهاد یشمار اما

و  یعدل یهابه نهاد یانتخابات یهاونیسیکم یو اعضا سانییچون ر ز،ین هاآن دیوارد است و با یانتخابات یهاونیسیکم

 .شوند یمعرف ییقضا

اتهام  زین یانتخابات یهاونیسیکه بر سرپرستان کم دیگو یم فایف ایانتخابات آزاد و عادالنه کشور  ادیبن سییر د،یرش وسفی

 .جانبه انجام دهد را همه شیهاکار دیبا یسارنوال یوارد است و لو

 

  

 

 


