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 صفحه 3 از 1  ه  شمار

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

  

 
 28/03/2020         یوسفی محمد اختر

 

 ! نیست عاقالنه حل راه سنگ به زدن سر
 

 نباید نیانوق مندرج مواد عاجل اتتوضح با افغانستان در انتخابات قانون و اساسی قانون از نظارت و قانونی مراجع

 ریاست انتخابات درهمین که صورتی در هرگاه باشند. خاموش طرفین جانبداری بر بنا کشور بحران وضع در

 جئنتا عبدهللا عبدهللا "تیم" که وقتی  ،باشد گرفته صورت تقلب عبدهللا عبدهللا "تیم" ادعای بر بنا افغانستان جمهوری

 تقسیم و حکومت تشکیل صالحیت او به که ارددن وجود حقوقی و قانونی دیگر مرجع هیچ پذیرد، نمی را انتخابات

 در مردم آرای به قانون ساسا بر انتخابات جنتائ اعالن از بعد قدرت تقسیم و حکومت تشکیل بدهد. را دولتی قدرت

 این در سومی راه بس. است قانونی غیر یا و است قانونی انتخابات هرگاه .توانند نمی شده داده ارتباط انتخابات روز

 دهندگان رأی آرای شود، باطل رأی اگر ،اند داده رأی مرتبه یک انفرادی، شرایط واجد اتباع .ندارد وجود  راه دو

 دارد دوجو انتخابات قانون یک و اساسی قانون یک فقط افغانستان در  .ندارد اثر و نقش هیچ کشور سیاسی آیندۀ در

 افغانستان جمهور رئیس حیث هب عبدهللا عبدهللا بخودی سر اعالن یا و تیم، این توسط حکومتی قدرت تقسیم دو، نه

 جنتائ اعالن بعد مردم آرای با که  است، افغانستان یاساس قانون شکستن و صریح" "کودتای عمل یک تردید بدون

 ندارد. ارتباط هیچ دیگر انتخابات

 یا و جمهور رئیس را عبدهللا عبدهللا که ندارد وجود هم دیگری حقوقی اصل چنین انتخاباتی دیموکراسی قوانین در

 های زنده و ها همرد های تذکره آوری جمع قباله افغانستان دهندگان یرأ رأیآ .نماید صابانت افغانستان صدراعظم

 کمیسیون جنتائ اعالن از بعد کاندید برای آن اساس بر که نیست روس تزار وقت حکومت میانه آسیای اربابان

 بدهد. را یتحکوم امتیازات و چوکی حقوق دیگر کاندید برای انتخابات
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 3از 2

 بلند کردن میانجیگری و سیاسی "تفاهم" های صدا و سر که شکنی قانون شرارت و بغاوت برابر در افغانستان در

 و بغاوتگران .شود می شمرده ملی منافع ضد بر قانونی غیر عمل ،است گروهی منافع دهندۀ منعکس خود اند نموده

 داده جزا شان برای کشور یجزا قانون اساس بر باید که هستند مجرم اند داده انجام را عمل این که یشکنان قانون

 افغانستان قضایی و حقوقی مراجع و دولت اکنون اینکه .شود بخشیده خلیفه کیسه از شان رایب دادن مکافات نه شود

 عدم ،ندا کردهن اقدام قانونی اقدامات با شکنان قانون و بغاوتگران برابر در ،باشد شان نزد که اتملحوظ هر بر بنا

 کودتاچی شکنان قانون و بغاوتگران این که نیست معنی بدین ینجرمم برای افغانستان قضایی و حقوقی قانونی قداما

  نیستند. مجرم یا و

 اشخاص وقت جۀومر قوانین و اساسی قانون ورایما در را منازعات افغانستان در جنگ از قبل عادی حالت در

 دو هر اعتماد و قبول مورد آنزمان در باالخیر ثالث اشخاص عنعنوی هایفکتور تصامیم ،میدادند انجام باالخیر ثالث

  د.بودن مردم و منازعه طرف

 محصول آنان ،بودند منازعات از یبخش دارند قرار افغانستان سیاسی صحنۀ روی در که یکنون میانجیگران

 نیست سلیقوی و شخصی لۀئمس ملی منازعات عادالنه حل .هستندکشور مردم بین در مخاصمات و جنگ هاردههچ

 کشور در خونریزی و جنگ در عمأل خود که شان پیش دور حلقات با سیاف عبدالرسول یا و کرزی حامد آنرا که

 د.نتوان نمی کرده حل را منازعات وابسته میانجیگران که است گردیده ثابت بارها موضوع این ،داشتند اشتراک

 
   

 شده باالخیر ثالث اشخاص میانجیگران این .ندا هبود طرف  ،جنگ طرف یک با جنگ در ناگزیر میانجیگران این

 روی د.نکن اعتماد نداتو نمی جنگ طرف وابسته میانجیگران بر  مردم ثریتاک و منازعه طرف دو هر .توانند نمی

 "تفاهم" اتخاذ با نتوانستد میالدی 2014 سال در خارجی و داخلی میانجیگران که است بوده ثابت حقیقت همین

  .نندک حل ملی سطح به را کشور اختالفات و مرتبط تمشکال ملی "وحدت" حکومت سیاسی

 دشمنی یا و حقوقی مسایل ملی منازعات حل شیوۀ تواند، می شده حل قانون اساس بر تنها ملی منازعات چنین 

 و حل شخص دو بین در امتیازات و ها چوکی تقسیم یا و  آشتی با که نیست عبدهللا عبدهللا با غنی اشرف شخصی

   شود. فصل

 قانونی غیر و نامشروع امتیازات و ها چوکی که اند گذشته بقایای و ها چهره همان کنندگان ادعا همباز اکنون 

 میانجیگری و کمک هب میالدی 2014 سال در ملی "وحدت" حکومت سیاسی "تفاهم" اساس بر را  حکومتی

  .بودند هآورد دست هب ها خارجی

 اشرف قانونی حل راه و امریکایی مقامات میانجگیری مکرر های تقاضا وجود با است، مغلق بیشتر بار این فرقش

 رو علنی تحریکات اساس بر چیان کودتا خصمانۀ موضع .است تر جدی خطرات بار این نکردند. قبول را غنی



  
 

 

 3از 3

 شیوۀ با را صقیلتر عملکرد آینده حکومت در بیشتر سهم آوردن دست هب برای تا ،دارد تکیه ترکیه و ایران سیه،

   .است مشهود  عمأل ترکیه و ایران سیه، رو تحریکات و خارجی پشتوانه نشأ در که ،ندا هداد نجاما کودتا یک

 موجود مشکالت تواند نمی میانجی شخص و است مشکلتر خارجی و داخلی میانجیگری و سیاسی "تفاهم" اکنون

 را افغانستان موجود مشکالت ها خارجی .نمایند حل پایدار صورت هب کشور اساسی قانون داشت نظر در بدون را

 شکنی قانون رمگ ند،دهمی عبور آب از  را ایشان خود و گذارند می آب در را کلخ آنها اند، نکرده ارزیابی درست

 اساسی قانون گرفتن نه نظر در افغانستان آیندۀ و حال برای که یابد می ادامه بد عنعنه یک حیث هب افغانستان در

  .است خطرناک بسیار  کشور انتخابات قانون و

 اختالفات چنین یتموجود با  .ماند می باقی کاغذ روی در صرف کشور ملی وثیقۀ اساسی قانون صورت آن در

 در و افغانستان اساسی قانون نگرفتن نظر در برعکس  ،شود نمی بحران ایجاد وسیله قانون گرفتن نظر در جدی

 گیردمی صورت خارجی و داخلی عناصر توسط که میانجیگری و سیاسی "تفاهم" اساس بر حل راه گرفتن پیش

 انکشافات مردم، برای خدمات پیشبرد ،مرکزی واحد دولت ساختن قانون نگرفتن نظر در  .شود می بحران باعث

 خویش کشور در ها افغان گاه هر .دساز می ممکن نا افغانستان در عدالت و صلح تأمین و  سیاسی - اقتصادی

 که میانجیگری و سیاسی "تفاهم"  راه از نه که باشند حاضر باید ،خواهند می را پایدار عدالت و  صلح تأمین

 یحقوق مجرای از  را منازعه ملی کراتمذا مسیر از ملی مسایل حل بلکه ،است مؤقتی و گروهی منفعت نمایانگر

 کشور اساسی قانون اساس بر بلکه نه گروهی منافع اساس بر ملی تصامیم آینده در تا  نمایند، حل آن قانونی و

    تشکر. شود. گرفته کشور برای باشد می دولتی حاکمیت ثبات و ملی همگانی منافع دهنده انعکاس که

 

  

 


