
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

                                                    تبصرۀ آریانا افغانستان آنالینبا  – رادیوی آزادیسایت 

 

25/06/2019 

 

 تواند انتخابات مشروع برگزار کند اعتراضیه: حکومت نامشروع نمی جلسۀ

 139۸, 0۴سرطان 

 

  2019جون  25اض هواداران شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در غازی استدیوم کابل. اعتر

 که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و صدها تن از حامیان غازی استدیوم کابل جایی

 اعتراضیه گرد هم آمده و خواهان حکومت سرپرست شدند. جلسۀشان در یک 

 است.محمد اشرف غنی پس از اول جوزا به پایان رسیده مخصوصا  آنان گفتند که مدت کار حکومت وحدت ملی 

گفت که  مجلسشنبه چهارم سرطان در این  ف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز سهحنی

 وی افزود: تواند انتخابات مشروع برگزار کند و باید حکومت سرپرست ایجاد شود.حکومت نامشروع نمی

و  نتخابات شفاف"ما به اساس قانون اساسی خواهان رئیس جمهور سرپرست استیم، تا رئیس جمهور سرپرست ا 

 تواند انتخابات مشروع برگزار کند."عادالنه برگزار کند چون حکومت نامشروع نمی
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 حنیف اتمر یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

 است. کردهه حکومت با ادامه کار غیر قانونی خود به قانون اساسی کشور چنان گفت ک وی هم

حنیف اتمر، محمد شهاب حکیمی، نور الحق علومی، عنایت هللا حفیظ و ابراهیم الکوزی از نامزدان انتخابات 

 اعتراضیه امروز اشتراک داشتند. در مجلسریاست جمهوری استند که 

س رئی ،قرائت گردیدکه توسط ذکیه وردک یکی از اشتراک کنندگان این نشست شان  این نامزدان در قطعنامه

جمهور غنی را به استفاده از صالحیت متهم کردند: "محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین آگاهانه در امور 

 است." ؤال بردهها را زیر س این کار صالحیت حقوقی این کمیسیونکند و با های مستقل انتخابات مداخله میکمیسیون

ها چنان گفته شده که رئیس جمهور غنی در حکومت حق عزل؛ تقرر و امضای قرارداد پروژهدر این قطعنامه هم

را کمپاین انتخاباتی قبل از وقت از سوی این کاندیدان  مجالساما ریاست جمهوری راه اندازی همچو  را ندارد.

 .انتخابات آینده ریاست جمهوری عنوان کرده است

های مربوط خواسته ها از نهادشاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با فرستادن پیامی به رسانه

از سوی هم برخی از اشتراک کنندگان این نشست  که جنبه کمپاینی دارد متوجه باشند. جلساتاست تا به چنین 

 شان است. ضات مدنی حق قانونیگویند که اعترااعتراضیه خواهان برگزاری انتخابات شفاف شده و می
 

گوید: "به اساس قانون اساسی علمی کسی که در این نشست از والیت ننگرهار اشتراک کرده بود میاحسان هللا 

 مدت کار آقای غنی به پایان رسیده نباید خود سرانه کسی را در چوکات حکومت مقرر کند."

 مجلسختلف به های م اما شماری از اشتراک کنندگان دیگر گفتند که مزدور کار و طالبان مدارس استند که به نام

اند: "نام من محمد ذکریا است در لیلیه مدرسه بگرامی استم شام روز گذشته برای ما خبر داده شد  کشانیده شده

عالمان بود و نه  مجلسبزرگ علما و دستار بندی است اما اینجا که آمدیم نه  مجلسکه در چمن حضوری یک 

 دستار بندی."

بریم اما اینجا نه کار است نه  ستیم به ما گفتند که شما را به کار می"ما را از چوک آورده اند مزدور کار ا

 در مورد اظهارات این افراد چیزی نگفته اند. این جلسه اما تنظیم کنندگان  شان است."مجلس روزگار بلکه 

ت دوام کار حکوم اندازی مجلسیقبل از این نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با راه 

 وحدت ملی را پس از اول جوزا نا مشروع عنوان کرده است.
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قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم پس از برگزاری انتخابات به  ۶1بر اساس ماده 

اپریل مدت کار رئیس جمهور غنی را تا برگزاری  12اما ستره محکمه افغانستان به تاریخ  رسد. پایان می

 انتخابات آینده تمدید کرده است.

جنگ ساالران، اجباری یکی هم همین حضور  افغانستان بدبختی مردم :تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

رکت سیاسی خائن خلق و پرچم است؛ چون در هر حجنایتکاران جنگی و عمال رژیم های گذشته به شمول گروه 

دولتی، این ها حضور حتمی دارند. مثال  در همین گفتگو با طالبان و پروسۀ صلح، این ملت شکنان  و مقام گیری

گاهی به مسکو میروند و زمانی به چین و البته امروز در پاکستان که همه مظالم طالب و بدون نتیجه ود سرانه خ

و ویرانی امروز افغانستان، زادۀ دسائس و خراب کاری آنکشور است، تشریف برده و از صلح و آیندۀ این مملکت 

 خوان شده اند.رو مردم مظلوم آن با پاکستانی های غدار هم دست

تند سریاست جمهوری هستند و برای شکستاندن ثبات سیاسی و امنیت حاضر ه نها کاندید پارلمان ودر داخل هم ای

اوضاع عمومی را به خطر « ؟!»و به بهانۀ مراعات قانون یس دولت قرار گیرندولو مؤقتا  در جایگاه رئ ،خود

 ند.واجه سازمحتمی  حمالت طالب و انارشیزم 

جریان  و داعش که روزانه در هر گوشۀ کشور آدم کشی ها و تصرفات گروه های تروریستی و طالبدرحالی

دارد و صد ها ولسوالی بصورت نیمه یا کامل در اختیار آن سیاه کاران قرار گرفته، مثال  قانونی، اتمر و علومی 

. کسی نیست زنند داد از صالحیت نداشتن اشرف غنی در تصمیم گیری و امر اجرای پروژه های انکشافی می

قانونی  زا یاسابقۀ سیاه شان از عصر خونین اشغال افغانستان بپرسد و  فعالیت و که از علومی و اتمر در قسمت

 که آیا آن رژیم ها و کشتار و ویرانی پایتخت افغانستان در مورد دوران سیاه جنگ های کابل و عطای نور

 مشروعیت داشت یا نه؟!

برای  .این گروه های بی خاصیت و قدرت طلب هرگز مردم مظلوم افغانستان را با مقدرات شان تنها نمیگذارند

کیل جلسۀ شو مردم کوچه و بازار، ت بی خبر مشاهده میگردد که با جمع آوری کارگرانتحریف اذهان عامه 

نخیر، افغانستان باید به همان حکم ستره محکمه با همین امنیت نسبی و ریاست اشرف  میدهند!« ملی و سیاسی»

 غنی باقی بماند تا دورۀ انتخابات به سر رسد

 

 پایان

 

 
 

 

 

 

 


