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 نواقص را با پاسخ دادن قانون شکنی جرم است!
 

کشور و انجام دادن نقض  نواقص کار و طرزالعمل برای جا بجای آوردن احکام قانون انتخابات در سطح ملی رفع
 قانون اساسی افغانستان با بغاوتگری تفاوت کلی و جرمی دارد.

 

ه بغاوتگران ک اصطالح را وری افغانستان ممکن نواقص و یابیایم یکبار تصور کنیم که گویا در انتخابات ریاست جمه
از طرف کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته  آنرا در تبلیغات ضد دولتی خود بکار میبرند "تقلب"

 انتخابات در سطح ملی در کشور توسط طرزالعمل ها و مقررات قانون انتخابات کشور با لوایح نواقص رفع باشد.
 از طرف کاندیدان "تقلب" حل و فصل نواقص و یا عمکرد بجای آوردن احکام قانون انتخابات حل و فصل می گردد.

با نقض صریح قانون اساسی با شیوۀ بغاوتگری و اعالن کردن حکومت موازی عمأل کودتا  ریاست جمهور افغانستان
 قانونی شمرده می شود.  خیانت ملی و جرم صریحبر ضد قانون اساسی کشور بوده، مطابق احکام قانون اساسی 

ین در برابر متخلفین و ناقض مدارا کردن بیش از حد، تعلل، تأخیر و عدم عملکرد دولت و ارگانهای قضایی افغانستان
حکومت موازی خویش را درافغانستان اعالن کردند نیز  صریح قانون اساسی که با شیوۀ بغاوتگری و کودتاگری

طبیق قانون است. بکار بردن اغاز پروسۀ مجازات متخلفین و ناقضین قانون اساسی افغانستان بعد از جرم عدم ت
 سوگند رئیس جمهور کشور باید بوقت معین آن مطابق قانون جرایم باغیگری کشور اقدام می شد. 

 

 
 

 قضایی دولت موجود افغانستان همرا با مالقاتهای پی در پی بی نتیجهعدم اقدامات قانونی و تأخیر و تعلل ارگانهای 
مقامات ایاالت متحده امریکا با عبدهللا عبدهللا موجودیت قانون اساسی و دولت ملی را در افغانستان کامأل زیر سوال 

ی مردم را در برده است. عدم اقدامات قانونی به موقع در برابر قانون شکنی بحران موجود و سطح بی اعتماد
افغانستان بیش از پیش باال برده اند، و برای دشمنان داخلی و خارجی افغانستان فرصت مداخالت را بیشتر مساعد 

 ساخته است. 
در  وز قبلر رحمت هللا نبیل یکی تن از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان و رئیس پیشین امنیت دولتی کشور سه

وزیع ت کنفرانس مطبوعاتی خویش گفت که بغاوتگران " در شمال کشور با داشتن دو والی در هر والیت شمال کشور،
سالح در بین قومانان و طرفداران بغاوتگران ادامه دارد. اینکار عمأل آغاز جنگ علیه دولت است وبه زاری حل 

 نمیگردد.
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ری طالبان و مقامات ایاالت متحده امریکا برای رهایی عاجل زندانیان طالب بر اساس توافقنامه قطر بحران و پا فشا
جنگ را قبل از آغاز مذاکرات بین االفغانی پیچیده تر ساخته است و دولت موجود به رهبری اشرف غنی را در 

 مؤقعیت بدی قرار داده است.
الت در کشور ناممکن است و در نتیجه آن جنگ و خونریزی در افغانستان در چنین حالت تامین صلح پایدار و عد

 ادامه می یابد.
 

 ایانپ
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