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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢۵
  

  است؟" عبدهللا"مقدمۀ اخراج " محقق"آيا اخراج 
  

از مقام خود ساختۀ " محمد محقق"اختن از اھم اخبار امروز يکی ھم ، عزل و دور اند : کابل-١٣٩٧ دلو ٠۴ - پنجشنبه

 قانون اساسی دولت دست نشانده می ۶۴ مادۀ ١٣به استناد فقرۀ " غنی احمدزی"، توسط "معاونيت دوم رياست اجرائيه"

  :را اندکی بازنمايم" غنی احمدزی"اشت امروز تالش خواھم نمود تا زمينه ھا و ابعاد اين تصميم ددر ياد. باشد

در مسافرت به سر می " عبدهللا عبدالمود"و " غنی احمدزی"لحاظ زمانی وقتی اعالم می گردد که ھم  اين تصميم از -١

  . به دوش بگيرداذ تصميم رابرند، يعنی ھيچ يک از آنھا در کابل نيست تا در صورت بروز مشکلی مسؤوليت اتخ

ريکا و مقر مرکزی فرماندھی  از آن جائی که کشور در اشغال است و اداره کنندگان اصلی آن در سفارت ام-٢

، حتا تعارفات ظاھری نيز "عبدالمود"و " غنی احمدزی"ًنيروھای اشغالگر قرار دارد، کامال روشن است که در غياب 

 حيث معاون اول رياست جمھوری در اتخاذ چنين تصاميمی نقشی داشته باشد، هب" دوستم"مراعات نشده، بدون آن که 

  .دشواين نوع تصاميم گرفته می 

، مخالفت خود را با اين تصميم اعالم داشته و ضمن آن که آن را مغاير "عبدالمود"ً ظاھرا رياست اجرائيه در غياب -٣

ًاعالم داشته است، تلويحا اشاره داشته است که رئيس جمھور تا " وحدت ملی"با مواقتنامۀ تشکيل به اصطالح حکومت 

  .ونانش را نداردااز اعضای رياست اجرائيه اعم از رئيس و معختم اين دوره، صالحيت برکناری و عزل ھيچ يک 

نيز " دانش - خليلی"و " عبدالمود"، شخص "غنی احمدزی" احتمال اين که در عقب اتخاذ چنين تصميمی از جانب -۴

زيرا قرائن و شواھد در دولت دست نشانده واضح ساخته است . داشته باشند نبايد به ھيچ صورت منتفی دانسته شوددست 

در حاکميت با را آنھا را داشته، تا زمانی فردی " تيول شخصی" ادارات دولتی حيثيت ،که از ديد حاکمان بر سر اقتدار

 و يا افراد، تمام داروندارش را در خدمت مقام خود شريک می دانند و تا زمانی از کسانی استفاده می نمايند که آن فرد

د به محض کوچکترين تخلف، حاکمان به خود حق می نباالتر قرار داده به اصطالح تمام تخمھايش را در سبد وی  بگذار

مسأله ای که ھمين يکی دو روز . دھند تا از دم متخلف گرفته وی را به مانند الشۀ متعفن يک موش مرده بيرون بيندازد

 مشاور رئيس جمھور، صرف به " فضلمفضل کري"وزير دولت در امور توريسم و " غالم نبی فراھی"بل با اخراج ق

  .ًخود را کامال آشکار ساخت" حنيف اتمر"حضور در جمع تعدادی از افراد حين ثبت نام دليل 

قرار داشته باشد چه " ودعبدالم"، "غنی احمدزی"،  به وسيلۀ "محمد محقق" چه در اتخاذ تصميم عزل و اخراج -۵

در سنگر که آيا نداشته باشد، اين حرکت می تواند به مثابۀ يک فير ھوائی جھت معلوم کردن موجوديت طرف مقابل 
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سخت مراقب خواھد بود ببيند که عکس " غنی احمدزی"يعنی در چند روز آينده . صورت گرفته باشداست و يا نه، 

ھرگاه آنھا بدون سروصدا به چنين تصميمی گردن  اين اخراج چگونه است،در قبال " محقق"و " عبدالمود"العمل 

از رياست اجرائيۀ و گذاشتن يک نقطۀ پايان بر " عبدهللا عبدالمود"گذارند، تصميم کنونی می تواند با اخراج شخص ب

ميم شخص تصاين ر در اتخاذ به خصوص اگ. ، کامل گردد" جرائيهرياست ا"حيات مولود نامشروع و ضد قانونی 

  . ھيچ امکان دفاعی نخواھد داشت،نيز سھيم بوده باشد، حين اخراج خودش" عبدالمود"

ھرگاه عليه اين تصميم مخالفتھائی صورت گيرد و کار مخالفت ھا به جنجال ھا و درگيری ميان دو گروپ جنايت پيشه 

 و نمايندۀ ی اشغالگران امريکائی و شرکاءبکشد، نبايد زياد متعجب شد ھرگاه به وسيلۀ حاکمان اصلی در افغانستان يعن

حکومت موقت اعالم شده، با آوردن و يا ھم شريک ساختن طالب در قدرت، تمام بافته ھای " خليلزاد"حی و حاضر آنھا 

  .ً ساله را مجددا رشته و نخ نمايند١٧

  !ھموطنان گرامی

ا به طرف تباھی بيشتر سوق می دھد، يگانه راه دولت دست نشانده در کليت آن با ھر گامی که بر می دارد، کشور ما ر

خود " خودکشی آرام سياسی"و " خودميری"عالج و بيرون رفت از شرايط دشواری که قرار گرفته ايم آن است که به 

عانه، مصممانه و متحدانه در اين جدال مرگ و اجرخورد ھای منفعالنه؛ آگاھانه،  شپايان داده با غلبه بر تنبلی ھا و ب

  .ی داخل شده، بر حيات ننگين دولت دست نشانده وبازی ھای سياسی آن نقطۀ پايان بگذاريمزندگ

  !!سرکھا ما را می طلبد


