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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢٣
  

  "محقق"و " عبدهللا"علل سکوت در قبال تخلف 
" محمد محقق"و " دهللا عبدالمودعب" در يادداشت روز گذشته، به ارتباط تخلف صريح : کابل-١٣٩٧ دلو ٠٢ -سه شنبه

از قانون انتخابات و عدم استعفای آنھا از مقامھای فعلی شان نوشتم، تا جائی که از مطالعۀ رسانه ھا در کل بر می آيد، 

شما خوانندگان عزيز را به علل اين امروز در يادداشت . از سنگ صدا بيرون شد، از رسانه ھا و موافقان و مخالفان نه

  :شنا می سازمآد سکوت از ديد خو

  :ًکال به دو دليل سکوت می نمايند" محقق"و " عبدالمود"  موافقان کانديد -١

يعنی آنھا نمی خواھند با طرح و تبصره در اين " کم فروشی را ياد بقال بدھند" نمی خواھند به گفتۀ مردم کابل - الف

  . بدھندهمورد چاقوی باند ھای مخالف را دست

که در " حکومت وحدت ملی"رائيه را که در ليست قانون انتخابات نيامده بر مبنای توافقات ً اصوال مقام رياست اج- ب

 درصد حقوق و صالحيت ھای رياست جمھوری را دارا بود، ھمتراز با رياست جمھوری دانسته، نياز ۵٠تمام موارد 

  .استعفای آن دو نفر را قبول ندارندبه 

تواند تمام تيم ھای ديگر را شامل شود، آنھا نيز به داليل آتی سکوت می که می " محقق"و " عبدالمود" طيف مخالفان -٢

  :نمايند

 سال حاکميت ١٧بدون استثناء در جريان و اعضای کميسيون انتخابات ھمه  از آن جائی که تمام کانديد ھا - الف

سيه ھائی از خود در قفا گذاشته  و دوھيچ کارخالف قانونی دريغ نورزيده اند انجام از سال اخير، ۵اشغالگران به ويژه 

حداقل مقام خود آنھا را به باد دھد، يکی از داليل سکوت ، " محقق"و يا " عبدالمود" به وسيلۀ اند که می تواند افشای آنھا

  .ھراس آنھا از افشای کرده ھای خودشان می باشد

  :يل در قبال اين تخلف سکوت اختيار نمايدمی تواند به چند دل" عبدالمود"به مثابۀ بزرگترين رقيب " غنی احمدزی "- ب

فر را  می گذارد که کار اندکی به درازا بکشد و وقت بگذرد، آن وقت صدای اعتراض خود را بلند نموده، ھرد و ن-١- ب

  .ير نمايدگ" نوک ناوه"به اصطالح در 

وجود دارد نمی خواھد " خاباتکميسيون انت" از آن جائی که سروصدا به ارتباط برکناری و به محاکمه کشانيدن -٢- ب

  .را شامل مخالفان کميسيون نمايد" محقق"و " عبدالمود"در چنين زمانی 
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و تيم ھای آنھا اين دو نفر تواند اخراج اعضای کميسيون فعلی و انتخاب اعضای جديد بکشد، می  به  ھرگاه کار-٣- ب

  .را به وسيلۀ آن کميسيون بيرون بيندازد

و " احمد ولی مسعود" را وارد ميدان نموده، تا رأی ، وی"دالمودبع"با  در غير آن آگاھانه و طبق قرار قبلی -۴- ب

  . را پارچه نمايد"يونس قانونی"

ًکه ھيچ يک از آنھا مستقل نيستند و سر ھمه در آبشخور يکی از طرفھای قدرت بسته است، کامال ھا  سکوت رسانه -٣

ز صاحبان دعوا، به مثابۀ شاھد سروصدا برخاسته از سکوت منابع قدرت در قبال قضيه است، آنھا نمی خواھند قبل ا

 بلند کنند، بلکه ھمه منتظر يک اشاره از صاحبان قدرت اند، تا دموکراسی و مطبوعلت آزاد در بطن  اشغال را به

  .نمايش بگذارند

  !!ديده شود چه می شود

 

  


