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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢۶
  

  "انتخابات"شرکت کننده در  و باندھای" کميسيون انتخابات"
  

داشتھايم، به مشکل يادی گذشته ضمن يکی از  اگر به خاطرتان مانده باشد، در روز ھا: کابل- ١٣٩٧ دلو ٠۵ - جمعه

در مجموع با " باندارگ"تمام جناح ھای  که ، نگاشتمشارات مختصری نمودها" کميسيون انتخابات"با " غنی احمدزی"

، که نه می توانند آنھا را اخراج نمايند، نه ھم می توانند حفظ نمايند، در يادداشت دن اهاين کميسيون به مشکالتی برخورد

  :را به ادامۀ ھمان مشکل جلب می نمايمامروز بازھم توجه تان 

و مطابق " حنيف اتمر" مسلم شده که کميسيون انتخابات و دبير ھای آن در کل، کسانی اند که به فرمان ًقريبات اکنون -١

  .منافع و خواستھای وی عمل می کنند

 تعلق کميسيون انتخابات و دست و باند ھا مربوطۀ شان، از" عبدهللا عبدالمود" و " غنی احمدزی"اعم از " باندارگ "-٢

درازی ھای آنھا در انتخابات پارلمانی  خوب اطالع دارند، مگر سندی در دست ندارند، تا آنھا را از مناصب شان عزل 

  .نمايد

 تصميم بگيرد که آنھا را عزل نمايد، ، باز ھم  سال گذشته۵ ميم غير قانونی شان درا تصبه مانند" باندارگ" ھرگاه -٣

از جانب آنھا صورت خواھد گرفت و يا خير، و اين که آنھا سندی در دست صرف نظر از اين که آيا مقاومتی افشاگرانه 

  .دھا را به چه اتھامی معزول می دارد که آند به مردم بگويتسداشته باشند و يا خير، مکلف ا

ه، تمام ً ھرگاه اتھام آنھا تقلب در انتخابات آنھم تا سرحد عزل شان باشد، منطقا می بايد انتخابات نيز باطل اعالم شد-۴

  .پروسه از نو آغاز گردد

حکومت وحدت " گذشته از اين که آغاز مجدد پروسۀ گذشته، چه ميزان زمان الزم دارد و در کل چه ميزان عمر -۵

ًرا طوالنی خواھد ساخت و آيا باداران متفقا با آن رضايت خواھند داد و يا خير، تمويل چنين پروژه ای که بيش از " ملی

  .ون دالر ھزينه الزم دارد، از کجا تأمين خواھد شد ميلي٣٠٠

ً عجالتا تا جائی که ديده می شود گويا دولت دست نشانده و بادارانش به اين نتيجه رسيده اند، که اعضای کميسيون را -۶

  .ز معلوم نيستاين که با کدام قول و قراری می خواھند آنھا را وادار به استعفاء نمايند، ھنو. وادار به استعفاء نمايند

و حاميانش که در وجود کميسيون انتخابات، خود را پيروز احساس می نمايند، در " حنيف اتمر" طرف مقابل يعنی -٧

زل کميسيون عاستعفاء يا مورد جمع تمام کانديد ھای مطرح، يکانه تيمی است که تا حال به صورت علنی چيزی در 
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سيون فعلی صحت داشته باشد، آنھا حاضر نخواھند يا کمنگفته است، اما مسلم است که اگر ادعا ھا مبنی بر ارتباط آنھا ب

  .دنبه وجود نياور" باندارگ"شد تغيير و تبديل اعضای کميسيون را به آسانی پذيرفته، درد سری برای 

  !ھموطنان گرامی

ه ھر روزی که می گذرد گوشه ھای ديگری از فساد، وابستگی و خيانت تمام زمامداران و اراکين دولت دست نشانده و ب

ت ھای مناسب جھت افشاگری بيشتر و بسيج مردم عليه اين صگرديده فرشکار آاصطالح اپوزيسيون قانونی آن بيشتر 

تنھا چيزی که در اين ميان کمبود احساس می گردد نبود فعاالنۀ نيروھای انقالبی . حاکميت دست نشانده مساعد می گردد

بيائيد حرکت به سمت تشکل پذيری را به مثابۀ نخستين گام . تبه صورت تشکلی ، منضبط و واحد در پيشاپيش مردم اس

  .جھت سرنگونی دولت دست نشانده دانسته در ھمان مسيرھمديگر مان را در عمل شناخته و بيازمائيم

  !!سرکھا ما را می طلبد
   
  
  
  

  


