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 1۷/۰۴/2۰2۰              اخترمحمد یوسفی
 

 دائمی شد!راه و رسم قانون شکنی در افغانستان 
 

تی نظام دول پایۀ ساختمان نظام دولتی و حقوقی کشور است، گسنقانون اساسی در هر کشور بحیث وثیقۀ ملی و 
نظام  شود. عملکردمی  که از آن نمایندگی می کند متکی بر قانون اساسی می تواند که مصدر خدمت برای ملت

 آن سر زمیننه تنها اینکه  بدون در نظرداشت قانون مواد مندرج اساسی کشور مانند افغانستان کنونی "دولتی"
نجر م در نهایت ، کهماندبلکه کاروان سرای بی در و دروازه انارشیستها امتیاز طلب می  کشور گفته نمی شود،بنام 

 .می شودبه خیانت صریح ملی در سرنوشت ملت 
 

 
 

بدهللا، ای میان عبدهللا عنامهصدیق صدیقی، سخنگوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفته است که موافقت
نامه میان دو رقیب سیاسی، جنجال رئیس اجرایی پیشین و آقای غنی، امروز امضا شده است. با امضای این موافقت

 .ان پس از نزدیک به پنج ماه پایان یافتپس از اعالم نتیجه انتخابات اخیر افغانست
 

   
 

چشمدار امضا کنندۀ تومار شرمنامۀ امتیاز طلبی و غارت در افغانستان درست نگاه کنید، آیا چنین به این کلوخهای 
 های خجالت زده حیثت بردن اسم رهبر و زعیم ملت غرقه در خون افغانستان را دارد؟ سیما

هردو امضا کنندۀ تومار شرمنامۀ امتیاز طلبی و غارت در  خجالت زدۀ سیمای درما جواب هر سوال هموطنان 
 بیان می کند و هیچ حاجت به تفسیر آن وجود ندارد.  خجالت زدۀ سیمای خود روشن است وافغانستان 

   میالدی به شهامت و 2۰19سال  انتخابات ریاست جمهور افغانستان بر عکس قانون شکنان خجالت زده
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بی بی حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در برابر  میهن مادر زن وطندوستمقاومت 
ی بی بفرود آورد. مقاومت  را سر تعظیم باید باندهای آدم کش اتحاد نا مقدس غارتگران تهدیدات وکاندیدان اوباش 

  احترام است.قابل برای حفظ اعتبار قانون اساسی افغانستان  حوا علم نورستانی
 

 حفظ ارزشهای قانون نه تنها و جبیبۀ ملی است بلکه قانون شکنان و اعتبار قانون اساسی کشور در برابر حفظ
انسانهای با شهامت همواره در برابر بیعدالتی  نیاز دارد. رهبران سزمین مقاومت اصولی به شهامت و اساسی

مقاومت اصولی از خود نشان میدهد، دیگر نشان دادند سینه اشرف غنی در روز سوگند خوردن در هنگام فیر 
  راکتهای باالی ارگ باید نیز ساختگی بوده باشد.

 

توسط اشرف غنی و عبدهللا عبدهلل تومار شرمنامۀ امتیاز طلبی و غارت این  امضأضرورت به بحث زیادتر در مورد 
 یواناتح قانون حکومتی و سایر موارد مندرج این تومار راه و رسم های تقسیم امتیازات و چوکی .در افغانستان نیست

 اند قابل یادآوری نیست.  اتباع کشور حقوق ملیآشکار جنگل و شیوۀ حق تلفی 
 

ن بلکه دیگر در عمل قانو در پیش گرفته اند،قانون شکنی شیوۀ این بار اول نیست اشرف غنی و عبدهللا عبدهلل 
ت بدترین خیان .حثیت کاغذ تشناب هم نداردوثیقۀ ملی و اکنون  ملت ندارد زدهیچ اعتبار در نافغانستان اساسی 

 دائمی ساختند.  را راه و رسم قانون شکنی در افغانستان اینست که اشرف غنی و عبدهللا عبدهلل
 

 آخرین میخهای شرمنامۀ امتیاز طلبی و غارت توسط اشرف غنی و عبدهللا عبدهلل در افغانستان تومار أی اینامض
 . کوبیدند قانون اساسی افغانستان بر تابوترا خیانت 

با تأسف امضأی این تومار شرمنامۀ امتیاز طلبی و غارت کشور توسط اشرف غنی و عبدهللا عبدهلل لکه ننگ به جبین 
اشرف غنی و عبدهللا عبدهلل در جریان انتخابات و کمپاین آنهاعرقریزی کرده اند نیز می  برایعدۀ که حق و ناحق 

 باشد. 
 انپای
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