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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٢٢
 
  

  و کميسيون انتخاباتی"عبدهللا عبدهللا"
کميسيون " رئيس رستانیيوسف نوو " وحدت ملی" رئيس اجرائی حکومت دست نشاندۀ عبدهللا عبدهللاکشمکش بين 

يويسف که  خواھد که کميسيون جديد  انتخاباتی تشکيل شود، در حالی  میعبدهللا. باال گرفته است" مستفل انتخاباتی

که بر مبنای تقلب انتخاباتی روی صحنه " وحدت ملی"حکومت .  اصرار بر بودن خود و کميسيون فعلی داردنورستانی 

  .  اعالم گرددآمده، اول بايد خود غير مشروع

 رئيس کميسيون به اصطالح مستقل انتخابات چند روز قبل اعالم کرد  که  انتخابات پارلمانی و شورا يوسف نورستانی

او گفت  دولت .  ھجری شمسی برگزار خواھد شد١٣٩٥ ميزان سال ٢٤ھای ولسوالی در زمان معين آن يعنی  

 رئيس اجرائی حکومت وحشت ملی متذکر عبدهللا عبدهللاجانب ديگر، از .  مين بودجه اين انتخابات را داردأوليت تؤمس

شده است که اصالحات انتخاباتی به منظور تحقق عدالت، ثبات و خواست ھای مشروع مردم يک نياز حتمي، ضروری 

  .انجام گيردبايد " کميسيون جديد"است و به ھمين داليل تمام کارھا از سوي " شدنی"و 

ال ؤس.  در انتخابات رياست جمھوری گذشته تيره شد و بی اعتمادی بين شان خلق گرديدعبدهللا با نورستانی مناسبات 

 را عبدهللا را به حيث رئيس جمھور و غنیزادۀ ھمان تقلب انتخاباتی است که " وحدت ملی"درين جاست که حکومت 

از روز اول خلقتش غير " یوحدت مل"به عبارت ديگر حکومت . حيث رئيس اجرائی در اريکۀ قدرت گذاشت من

 غنی" عاليجنابان" دوی ھر ادعا دارد که کميسيون انتخاباتی بايد نو شود، اول بايد عبدهللاحال اگر .  مشروع بوده است

آيا اين دو .   کنار بروند تا بتوانند غير مشروعيت انتخابات گذشته و کميسيون انتخاباتی را به اثبات برسانندعبدهللاو 

او برای شش سال به "کيد نمود که  أ  تيوسف نورستانیکه  ت دارند که از کری بی اطاعتی نمايند؟ جالب اينآنقدر شھام

 رئيس جمھور پيشين افغانستان تعيين شده و تا حامد کرزیعنوان رئيس کميسيون مستقل انتخابات در زمان حکومت 

 ".ھد ھم نمی دءموريت در سمت خود باقی است و استعفاأزمان ختم اين م

ان اين دولت مستعمراتی نيز غير ک ارۀاز نگاه مردم افغانستان دولت مستعمراتی در مجموع غير مشروع بوده، پس ھم

  . شود مشروع شمرده می

  

 

 


