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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ١٨
  

   و اعضای کميسيونھای انتخاباتءاخراج رؤسا
  "حنيف اتمر" ضربتی بر 

٢  
  

ًه مختصرا به ارتباط علت العلل اخراج رؤسا و اعضای در قسمت قبلی اين نوشت : کابل-١٣٩٧ دلو ٢٨ -يکشنبه

مورد بحث را " باندارگ" اين تصميم يامدھایپکوشيد تا تی به عمل آمد در اين بخش خواھم کميسيون انتخابات تذکرا

  :قرار دھم

محصول خردجمعی تمام ميھن " غنی احمدزی"دولت دست نشانده در تصميم اخير که به اساس گفتۀ دلقک استعمار -١

وشان، ديروز، امروز و فردا می باشد، تالش ورزيده است تا جھت کاستن از ميزان خرابی و دشواری ھائی که اين فر

آورد و جلوگيری از اعالم بطالن کامل انتخابات پارلمانی، زير نام تغيير قانون گزينش و تقرر تصميم با خود خواھد 

چنين تصميمی گذشته از . ون را از وظيفه سبکدوش اعالم بدارداعضای کميسيونھای انتخاباتی، اعضای برحال کمسي

متبادر می سازد، به شطرنج بازی شباھت می انسان را در ذھن " خيز گوساله تا دھن کاھدان است"اين که ضرب المثل 

 را داشته باشد و اين که بعد از آن يک چال بعدی سنجيدن تی شطرنج، صرف ظرفييابد که در يک مسابقۀ سطح باال

  .ًواھد شد اصال در مغزش نيز خطور نمی کندچه خ

 نخستين مسأله ای که در اتخاذ و اعالم چنين تصميمی مطرح می گردد، ضرورت اتخاذ تصميم آنھم در بطن و در -٢

زيرا برمبنای قوانين نافذه در چنين موقعيت و زمانی قانونگذار حق ندارد قانون جديدی .  يک روند انتخاباتی استجريان

ب و نافذ اعالم دارد و برمبنای قانون جديد اعضای سابقه را اخراج اعالم داشته، کسان ديگری را مطابق ميل را تصوي

  . خود به کار گمارد

ً حال اگر اين ضرورت را اصالح سيستم باعث شده باشد، اوال چنين اصالحی می بايد قبل و يا بعد از يک انتخابات -٣

 ھرگاه مسألۀ اصالح سيستم در بين باشد، چرا می بايد افراد موظف سبکدوش یصورت گيرد نه در جريان آن و در ثان

  .و از آن ھم شديد تر به نھاد ھای عدلی و قضائی معرفی شوند

از کار برکنار گردند ھيچ مشکلی به  سيستم را تغيير بدھيم و افراد د که وقتیبا اين تصميم فکر می کرد" اندارگب "-۴

 و اما وقتی مسؤولين خلع يد شده به نھادھای عدلی و قضائی معرفی می گردند - سنجش يک چال-وجود نخواھد آمد

 ظن اتفاق ی کهدر صورت.  جرمی اتفاق افتاده استو يا ھم معنايش اين است که در اينجا يا ظن اتفاق جرم وجود دارد
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 ظن اتفاق جرم به معنای مجرم شناختن يک فرد که می تواند نخستين مجازات برايش جرم در بين باشد باز ھم

سی محکمه بی گناه شناخته شده، ھيچ کيعنی فرد مذکور تا اثبات جرم و صدور حکم . سبکدوشی از وظيفه باشد، نيست

  . نمايد-خرد و يا بزرگ-تحت ھيچ عنوانی حق ندارد وی را مجازات 

رم قابل اثبات اتفاق افتاده باشد و مجرم بالفعل حين ارتکاب جرم دستگير شده باشد، در در صورت دوم ھرگاه ج

 جرايم ۀوقتی در اينجا مسأل. آنصورت چگونگی برخورد اصل جرم و رفع ظلم ناشی از جرم نيز مطرح می گردد

فع محمود غصب شده است، انتخاباتی در بين است و دولت متوجه می گردد که جرمی اتفاق افتاده يعنی حق احمد به ن

 نمايد، ء حالی که مجرم را مجازات می کند، عدالت را با از بين بردن اصل جرم نيز اجران مکلف است در عيءقضا

  .ًيعنی حق تلف شدۀ احمد را مجددا به وی برگرداند

 شود رؤساء و معنای اين حرف در شرايط انتخابات آن است که انتخابات می بايد باطل اعالم شود، در غير آن نمی

فردی را که با  ولب انتخاباتی مورد پيگرد قرار داد، ق از قدرت و تاعضای کميسيون انتخابات را به خاطر سوءاستفاده

  .پرداخت پول و خريدن يک کارمند دولت، بر کرسی وکالت تکيه زده است، وکيل شناخت

  !ھموطنان گرامی

غال شده مانند افغانستان، انتخابات و ساير بازی ھای دموکراتيک يد که در يک کشور اشآاز تمام اين توضيحات برمی 

ھمه ھمان بالماسکه ھائی ھستند که اشغالگران و نوکران شان جھت فريب مردم و رونق بازار خودشان به راه می 

ن  شرکت کنندگاایتجربه نشان داده است که شرکت در چنين بالماسکه ھائی سرانجام جز ننگ و رسوائی بر. اندازند

  .چيز ديگری به ارمغان نياورده است

  !!سرکھا ما را می طلبد


