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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢۴
  

  ..."جلو شاخ گاو در عقب"
  

يون انتخابات  در اين روز ھا به عالوۀ آوازه ھائی که بابت برکنار اعضای کميس: کابل- ١٣٩٧ دلو ٠٣ -چھارشنبه 

يک نوع بی عملی و نظاره گری توأم با رضايت از جانب دولت دست بطن ًوجود دارد، عمال مشاھد می گردد که در 

نشانده، اعتراضات و راه بندان ھائی ھم از جانب کانديد ھای شکست خورده و يا بيرون انداخته شده به اصطالح در 

تا جائی که قضايا انعکاس رسانه ئی داشته .  صورت می گيرددروازه ھای ورودی شھر کابل نيز عليه آن کميسيون

تقاضای تمام اين نوع اعتراضات، تنھا برکناری و انحالل کميسيون انتخابات نيست بلکه بی اعتبار اعالم داشتن 

  .انتخابات پارلمانی گذشته، اخراج اعضای کميسيون و به محاکمه کشانيدن آنھا نيز مطرح می باشد

که پايه و مبنای تمام اخبار سرچوک است، داليل اين " از ما بھتران"وک مبتنی بر داستان سرائی ھای آوازه ھای سرچ

 شکست خورده بدانند، معتقد اند که قضيه بيخ محکمتر انديدھایکحرکت را بيشتر از آن که يک حرکت دفاعی از جانب 

، اعضای رھبری اين آوازه ھابه اساس . باشدمی " حنيف اتمر"و " غنی احمدزی"از آن داشته در واقع ادامۀ جدال بين 

و بعد از ساعت ھا امتحان وفاداری مقررشده " عبدهللا عبدالمود"و " غنی احمدزی"کميسيون انتخابات با آن که به موافقۀ 

 و "غنی احمدزی"با تقرر آنھا به وسيلۀ " حنيف اتمر"يعنی . بوده اند" حنيف اتمر"زمعتمدين شخصی ًاند، آنھا اساسا ا

  .، افراد خود را از زير ريش آنھا خر سوار تير کرده است"عبدالمود"

و به نفع وی از جانب کميسيون که با بيرون انداختن " حنيف اتمر"انتخابات پارلمانی و دست درازی ھای مطابق ميل 

و ده ھا تن ديگر از ھواداران و " ھمايون ھمايون، ظاھر قدير، حميد اللی، احمدزی، قادرځاځۍ"افرادی در سطح 

، در عمل نشان داد که با اين کميسيون رفتن پای بالماسکۀ " عبدالمود"و " غنی احمدزی"متحدين بالقوه و بالفعل 

اند ونيز نت" جان کری"سازماندھی خواھد گرديد که حتا دخالت " حنيف اتمر"چنان به نفع رياست جمھوری انتخابات 

  .گرھی از کار را بکشايد

می خواھد اين کميسيون را برطرف نمايد تا افرادی را به جای " غنی احمدزی"با وجودی که : ه ھا می افزايندھمين آواز

زيرا گذشته از اين که کميسيون بسيار . د، مگر دستش تا حدودی بسته استن که به نفع خودش باشندکآنھا  مقرر 

قی نگذاشته است، تا به رئيس جمھور از لحاظ قانونی ھوشيارانه عمل نموده و از تقلبات و خيانت ھايش رد و سندی با

ابات قبلی جھت جلو گيری نتخاامکان اخراج آنھا را فراھم سازد، اخراج دسته جمعی آنھا به اتھام و يا ھم جرم تقلب در ا
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کرد و از تکرار عين مشکل، انتخابات قبلی را نيز سؤال برده، کانديد ھای شکست خورده دنبال قضيه را رھا نخواھند 

  .ًمطمئنا خواستار تکرار انتخابات پارلمانی خواھند گرديد

و " غنی احمدزی"انجام چنين تصميمی آنھم بدون موافقت تمويل کنندگان آن بال ماسکه چيزی است که دست 

را با " عبدالمود" و "غنی احمدزی"اگر قرار باشد وضعيت فعلی . را در اخراج اعضای کميسيون می بندد" عبدالمود"

جلو شان شاخ " قرار گرفته اند که یزبان مردم و از طريق ضرب المثل ھای آنھا بيان داريم؛ در واقع آنھا در شرايط

  .يعنی نه پس رفته می توانند و نه ھم پيش. می باشد" خر..گاو و در عقب شان ک

  .به کجا ھا دخيل خواھند بست، بايد منتظر شداين که جھت حل مشکل شان 

  !!شودديده شود چه می 

  


