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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢١
  

  "غنی احمدزی"تعويق انتخابات چال رسوای ديگری از
اطالع دادند که ھا د ترين خبر، رسانه در ختم شام امروز، به مثابۀ مھمترين و جدي:  کابل-١٣٩٧ حوت ٢٩ - چھارشنبه

کميسيون جديد برگزاری انتخابات طی آخرين جلسۀ شان، سرانجام به فيصله رسيدند که انتخابات رياست جمھوری را 

آنھا دليل اين کار شان را موجوديت ناھماھنگی ھا در کارشان به نسبت مقرری .  برگزار نمايند١٣٩٨ ميزان سال ۶در 

در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا خيلی مختصر يکی از چالھای . تاه کميسيون کنونی اعالم داشتندھای جديد و عمر کو

  :را در ھمين زمينه افشاء نمايم" عبدهللا عبدالمود"و " غنی احمدزی"رسوای 

ل  از لحاظ قانون اساسی دست ساخت استعمار، می بايد انتخابات در ختم حمل برگزار شده و در اول جوازی سا-١

، حکومت و حشت ملی حتا ھمان ١٣٩٨يعنی از تاريخ اول جوزای .  رياست جمھوری آغاز بيابد دورۀ ديگر١٣٩٨

  .شده اش را نيز ندارد" کج"قانونيت استعماری 

 ١٣٩٨جھت دوام سلطۀ شان توسط کميسيون قبلی انتخابات فيصله نمودند که انتخابات در آخر سرطان " باندارگ "-٢

يروکراسی حاکم در بخابات تا اعالم نتايج آن به اساس ساب اين که از تاريخ برگزاری انتنھا با احتبرگزار گردد، آ

يعنی به .  ماه را در بر می گيرد، تصميم داشتند تا نتايج انتخابات را در اول عقرب اعالم نمايند٣افغانستان حد اقل 

  .ول عمر حکومت وحشت ملی بيفزايندط ماه به ۵فرمان خود 

 را کاھش دھد، از اين رو با آن که نتايج "باند ارگ"نج ماه زمانی نبود که اشتھای سيری ناپذير ادامۀ قدرت در  پ-٣

انتخابات را پذيرفتند و کسانی را که کميسيون قبلی رويکار آورده اند، مورد قبول قرار دادند، مگر خود کميسيون را به 

کسی نبود و نيست بپرسد که اگر آنھا فساد کردند و رشوت خوردند . مودنداتھام فساد و تقلب در انتخابات از کار برکنار ن

ًو تقلب نمودند پس اين منتخبان فاسد، مرتشی و متقلب را نيز به رسميت نشناسيد، زيرا به رسميت شناختن اينھا، مستقيما 

  .به معنای به رسميت شناختن انتخابات و در نتيجه برائت اعضای کميسيون است

کارشان را آغاز می نمايند، در اولين تصميم مھم زمان " هللا و بسم هللا" کمسيون جديد مقرر می شود آنھا نيز با ھزار -۴

 ميزان انتخابات برگزار گردد و حدود سه ماه اعالم نتايج ۶يعنی وقتی در . انتخابات رادوماه ديگر به عقب می برند

   .رش ادامه خواھد دادوقت گيرد، اين حاکميت الی اول جدی به کا

  :در اينجا دو نکتۀ بس مھم مطرح می گردد
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به جھت دوام مدت کارش با دور زدن " غنی احمدزی" آيا اين عزل و تقرر جديد، تکتيک جديديست از جانب - الف

 اگر اينطور است، چه تضمينی دارد که درست يک و يا دو ماه مانده به ماه ميزان، باز ھم. اصطالح قانون اساسی

کميسيون نوسازی نگردد و کميسيون جديد به وجود نيايد و آن کميسيون جديد، تاريخ جديدی جھت انتخابات معين نکند و 

اين تکتيک تا آنزمانی ادامه نيابد که سرانجام مردم کوچه وبازار به جای برگه ھای کاغذ با بيل و کلنگ اين حاکميت را 

  .به گورستان بسپارند

د تا نبدان نياز دار" خليلزاد"زمانی نباشد که امپرياليسم و نمايندۀ تام االختيارش در امور افغانستان ن وقت و  اين ھما- ب

نتايجی که اگر طالب بپذيرد که در حاکميت شريک . قبل از انتخابات، نخست نتايج مذاکراتش با طالب را اعالم بدارد

ت را به خاطر گل روی طالب تکرار و صد ھا ميليون شود و در انتخابات شرکت ورزد، مجبور نباشند پروسۀ انتخابا

  .نماينداضافی دالر خرج 

  !ھموطنان گرامی

تکتيکی است در خدمت دوام حاکميت خودش و به " غنی احمدزی"تا جائی که ديده می شود، تمام اين ناز و نخره ھای 

فريب " غنی احمدزی"و " خليلزاد"به جنگھای زرگری ". خليلزاد"دست آوردن زمان برای تحقق پروژۀ ويرانگر 

  .نخوريد، جھت تعيين سرنوشت تان خودتان به ميدان آئيد

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


