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هیچ کسی صالحیت انحالل جمهوریت را ندارد
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صب ب
 8ح ،کا ل
محمداشرف غنی ،رئیس جمهور کشور در نشستی با مسؤوالن کمیته های لویه جرگه
مشورتی صلح ،موفقیت انتخابات ریاست جمهوری را بقای مردم و نظام جمهوری خوانده
و تأکید کرده است که هیچ کسی صالحیت انحالل جمهوریت را ندارد.
این نشست شام روز پنج شنبه ،اول حوت ،در ارگ ریاست جمهوری و در ادامۀ
نشست های مشورتی محمد اشرف غنی در پیوند به پروسۀ صلح برگزار شده است.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای اعالم کرده است که محمد اشرف غنی در این
نشست ،موفقیت انتخابات را بقای ملت ،قانون اساسی و نظام جمهوریت خوانده و گفته
است که هیچ کسی صالحیت انحالل جمهوریت را ندارد.
به گفته محمد اشرف غنی ،انتخابات باوجود فشارهای زیاد و حمایت مردم برگزار شده
است.
رئیس جمهور غنی این سخنان را در حالی مطرح کرده است که اعالم نتیجه انتخابات
ریاست جمهوری با جنجال و عکس العمل همراه بوده است .آقای غنی به موضع مخالفان
و رقیبان انتخاباتی اش در مخالفت با نتیجه نهایی انتخابات اشاره نکرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات سه روز پیش با نشر نتیجه نهایی انتخابات ،محمد اشرف غنی
را پیروز اعالم کرد ،اما بسیاری از نامزدان این انتخابات از جمله عبدهللا عبدهللا ،گلبدین
حکمتیار و شورای نامزدان ریاست جمهوری این نتیجه را نپذیرفته اند.
عبدهللا عبدهللا با رد نتیجۀ نهایی اعالم پیروزی کرده است و از ایجاد حکومت فراگیر
دسته انتخاباتی «ثبات و هم گرایی» خبر داده است.
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گلبدین حکمتیار و رحمتهللا نبیل اما خواستار ابطال نتیجه نهایی انتخابات ریاست
جمهوری شده است .حکمتیار طرح حکومت «قابل قبول برای همه» و نبیل طرح
«حکومت مصالحه ملی» را به عنوان بدیل نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری
پیش کش کرده اند.
همچنان شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از اعالم حکومت فراگیر ملی
هشدار داده اند.
محمد سرور دانش و برخی از سیاست مداران حامی محمد اشرف غنی اما از نامزدان و
دسته های انتخاباتی خواسته اند که نتیجه نهایی انتخابات را بپذیرند و به صالحیت های
قانونی نهادی انتخاباتی احترام بگذارند.
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