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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ١٧
  

   و اعضای کميسيونھای انتخاباتءاخراج رؤسا
  "حنيف اتمر" ضربتی بر 

١  
  

ھنوز گرم بود، در منزل يکی " ويديو پلير"ن گاھی که بازار  سالھا قبل از امروز يعنی آ: کابل-١٣٩٧ دلو ٢٧ -شنبه

را که چون خار چشمی نزد مدافعان سرمايۀ " چارلی چاپلين"از دوستان ھمکار، فلمی از ھنرپيشۀ معروف جھان سينما 

می داد فلم که عليه فاشيزم ھيتلری پر شده بود در يک صحنه نشان . انحصاری و سياست ھای آن به شمار می آمد ديديم

  .مصروف است و تريک ھای متعددی را در آن امتحان می نمايد" فوتبال"که ھيتلر چگونه با نقشۀ کرۀ زمين به بازی 

دست ساخت استعمار که قانونيت دولت دست " قانون اساسی"را با " غنی احمدزی"وقتی امروز در افغانستان، برخورد 

را نشانه " ھيتلر"ھرچند در فلمش  "چارلی چاپلين"ئيم می بينيم که ، مشاھده می نمانشانده از ھمانجا مايه می گيرد

ھم در بازی با قانون اساسی و " گرفته، مگر می تواند بر تمام فاشيست ھای خرد و بزرگ تطبيق گرديده، غنی احمدزی

 دست چنانچه در اين اواخر بار ديگر خالف نصوص صريح قانون اساسی.  ندارد"ھيتلر"ملحقات آن دست کمی از 

ًرؤسای کميسيونھای انتخاباتی و اعضای آنھا را برطرف نمود که اوال چندماه قبل جھت خريد ساخت استعمار در حالی 

فی آنھا را ر سال از زمان تقرر، صالحيت برط۵ قانون تا یآنھا معاش اضافی به ھمه حواله نموده و در ثانی، بر مبنا

  :مختصر دليل و تبعات اين تصميم را به بحث بگيرمدر يادداشت امروز خواھم کوشيد بسيار . نداشت

، "غنی احمدزی" بعد از افتضاحات انتخابات به خصوص بعد از ناکام اعالم شدن تعدادی از طرفداران درجه يک -١

 از کار اخراج خواھند" غنی احمدزی"اين قلم مدتھا قبل نگاشتم که عمر کميسيونھا به انتھا رسيده دير و يا زود از جانب 

 دقيق م زيرا برايمھرچند آن پيشبينی تحقق يافت، مگر در آن زمان علت العلل چنان تصميمی رابه بحث نگرفته بود. شد

  .معلوم نبود

سای کميسيونھا و اعضای آن، فساد، ؤطی زمان نشان داد، علت العلل اخراج ر تا جائی که روند حرکت قضايا در -٢

ارتشاء و ناتوانی آنھا در انجام وظيفه نبود زيرا گذشته از اين که در دولتی با ساختار و ماھيت دولت دست نشاندۀ 

تان کنونی اگر قرار باشد افغانستان چنين شخصيت ھائی باب ميل نيروھای اشغالگر و عوامل بومی آنھا اند، در افغانس

فردی را به جرم فساد، رشوت و يا ضعف در انجام وظيه اخراج نمايند، بايد درب تمام ادارات دولتی را ببندند زيرا اين 

  .سيستم نمی تواند بدون فساد، رشوت و اختالس جريان يابد
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غنی "رقيب انتخاباتی " حنيف اتمر" علت العلل اخراج رؤسای کميسيونھا و اعضای آن، تعلق و وفاداری آنھا به -٣

  .، در واقع ھمۀ آنھا را خود مقرر نموده بود"غنی احمدزی"است که در آن زمان به مثابۀ نزديکترين کس به " احمدزی

به وسيلۀ افرادش می خواھد " حنيف اتمر"قبل از غذا، به غنی فھماند که آشی که چشک انتخابات پارلمانی به مثابۀ 

مشاھده نمود که کميسيون به نفع " غنی احمدزی"يعنی . حلقومش فرو روداز ز آن است که برايش بپزد، شورتر ا

قادر "عموزاده اش و " احمدزی"چون " غنی احمدزی"حتا از ناکام اعالم داشتن نزديکترين کسان " حنيف اتمر"

عناست که از ھمين اکنون نيز دريغ نورزيد، در نتيجه با اين کميسيون و اعضای آن رفتن پای انتخابات، بدان م" ځاځی

  .باخت شان را پذيرفته وارد ميدان نگردند

چيده شده " حنيف اتمر"طبق گفتۀ يکی از افراد نزديک به يکی از کانداديان، اين که کميسيون در کليت آن به نفع  -۴

رو ھيچ يک از آنھا در نبود بلکه تمام کانديد ھا عين نظر را داشتند، از ھمين " غنی احمدزی"بود، تنھا درک و برداشت 

کميسيون بعدی را به نفع خود انتخاب " غنی احمدزی"قسمت اخراج اعضای کميسيون علی رغم آن که ممکن است 

در بيرون و داخل جلسات راه به جائی نبرده، اعضای کميسيون " حنيف اتمر"زمزمه ھای . نمايد، مخالفتی نشان ندادند

  .ًتبعاتی می تواند داشته باشد، مسألۀ ديگريست که بعدا به آن خواھم پرداختاخراج گرديدند، اما اين که اخراج چه 
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