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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢٢
  

  "جان کری"نياز به مداخلۀ مجدد 
در کنار دو يار منافق و " دهللا عبدهللابع" وقتی بعد از کنفرانس اول در بن، نام داکتر : کابل- ١٣٩٧ دلو ٠١ -دوشنبه

بر سر زبانھا افتاد، از آن جائی که در سطح افغانستان و جھان تا آنزمان " يونس قانونی"و"  فھيمقسيم"جاسوس ديگرش 

 ١٧در جريان . و يک تن از ياران وی ياد می نمودند" احمدشاه مسعود"ًچھره ای بود تقريبا ناشناخته، وی را بيشتر به 

 ھا و شکست ھای متواتر وی در انتخابات ھا و باز ھم وارد ميدان رقابت شدن، فکر می کنم يک سال گذشته و شرکت

در سياست " فضلوی پوده"از پيروان درجه يک " مسعود"نکته را ثابت ساخت که نامبرده در کنار شاگردی استادش 

پھلوان را نيز با خود حمل می کرد که بناحق صفت " فضلوی پوده"زيرا تا جائی که بزرگان می گويند برای . می باشد

ھيچ اھميتی نداشت مبارزه به خاطر پيروزی و اجتناب از شکست بود، از ھمين رو تخلص تنھا چيزی که دريک مسابقه 

  .برای وی مھم بود که در مسابقه داخل شود ھمين و بس. را مردم چيز فھم کابل به وی عطاء نموده بودند" پوده"

 سال گذشته نظر انداخته می شود می بينيم که وی نيز ١٧طی " عبدهللا عبدالمود" سياسی به کارنامۀ حال وقتی از نظر

ذيرش شکست ناز و نخره نموده به ميليونھا دالر پول حق پدر ھر انتصاباتی حضور داشته، شکست خورده، برای 

  .المصالحه دريافت داشته، بارديگر نيز باز وارد صحنه شده است

شرم ندارد مسأله ای نيست زيرا در قبال بی شرمی و بی حيائی خود " عبدهللا پوده"  شخص کهی مسخره، ايندر اين باز

پول کافی به دست می آورد و اما اين که کسان ديگری باز ھم از وی حمايت می نمايند و يا به دنبال وی راه می افتند، 

 که بايد در آن يافت؛ مگر اين که بپذيريم" پوده"ر از  تا کلمه ای رکيک تبايد در فرھنگ ھای لغت جست وجو نمود

  . شريک اند" عبدالمود"بپذيريم آنھا نيز در تقسيم پول با 

زيرا نظر به . با آن مواجه اند، چگونگی دوام کارشان است" محمد محقق"و ھمچنان " عبدالمود"مسأله ای که اين بار 

ھـا و   وزراء، معينان، والـى رئيس، اعضاى دادگاه عالی، دادستان کل و دادستانان،" قانون انتخابات که می گويد١۵مادۀ 

ھای دفـاع ملی، امور داخله و رياست عمومی امنيت ملی،  شان و ولسواالن و رؤســاى نواحى، منسوبين وزارت معاونان

 کميسيون انتخابات  کارکنانھـا و ادارات دولتی در مرکز و واليات و  ھاى وزارت رؤساى عمـومى و رؤسـاى بخش

ھا کانديد نماينـد  ھای واليتی و ولسوالی توانند قبل از استعفاء خـود را بـه رياسـت جمھوری، شورای ملی، شوری نمی

رياست "؛ از آنجائی که آنھا در عين مقام ". خود استعفاء داده باشندۀشان از وظيف ه زمان تـسليم اوراق نامزدیمگر اينک
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کانديد نيستند، زيرا چنين مقام و منصبی در تشکيالت اداری افغانستان وجود ندارد، در نتيجه " معاونيت آناجرائيه و 

  .می بايست قبل از ثبت نام، از مقامھای کنونی شان استعفاء می دادند

ادن دادن استعفاء به ھمان اندازه که در حرف ساده به نظر می رسد در عمل دشوار است چه به عالوۀ از دست د

ًاز اتوريتۀ اداری و امکان کنترول نسبيی که فعال از حريف  را ھاامتيازات نقده به اميد حلوای نسيۀ پيروزی، استعفاء آن

  .دارند محروم ساخته، ميدان به جناح رقيب خالی می ماند

غنی "ی رقيب وقتی از اين منظر به ثبت نام کانديد ھا برخورد صورت می گيرد و با در نظرداشت نفوذ و سلطۀ ب

غنی "ھيچ بعيد نيست که چند روز مانده به بال ماسکۀ انتخابات، کميسون دو رقيب " کميسيون انتخابات"بر " احمدزی

را به علت تخلف از قوانين انتخاباتی از ميدان رقابت ھا اخراج " عبدهللا عبدالمود"و " حنيف اتمر"يعنی " احمدزی

  .اعالم نمايد

" رياست اجرائيه"و خودداری آنھا از استعفاء، نيامدن نام " محقق"و " عبدالمود" مبنای حرکت تا جائی که ديده می شود

در قانون بوده چه بسا آنھا ادعا نمايند که رياست اجرائيه به مثابۀ يک راه حل نام ديگری بوده بر موجوديت دو مقام 

" ریجان ک"ار است و نياز به آمدن نتظھرچه باشد بن بست قانونی در ا. دريک کشور واحد" رياست جمھوری"

  .محسوس

 !!ديده شود چه می شود

  


