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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اپريل ٢٣
  

  زور تعيين می کند و يا پول؟؟
کشيدن شان به  بعد از طمطراق چند تن از کانديدھای رياست جھموری و خط و نشان : کابل- ١٣٩٨ ثور ٠٢ -دوشنبه

درکل، سر انجام ھمه شاھد بوديم که ستره محکمۀ دولت دست نشانده " حکومت خيانت ملی"و " غنی احمدزی"آدرس 

د از تاريخ اول جوزا، در کمال ناباوری ھمگانی عدر باب چگونگی ادامۀ کار رئيس جمھور ب" ارگ"در پاسخ به سؤال 

 دولت دست نشانده را بسازد، حکم صادر نمود یه می بايد پايۀ حقوقو خالف مواد قانون اساسی دست ساخت استعمار ک

بحث در . که جناب رئيس جمھور و معاونانش تا انتخابات بعدی می توانند از لميدن بر کرسی ھای قدرت لذت ببرند

  .مورد بخش ھائی از اين حکم، موضوع يادداشت امروز ما را می سازد

که صدور چنين حکمی را برخاسته از حاکميت مطلق و ديکتاتورمنشانۀ شخص  خالف ادعا و تصور اکثريت کسانی -١

د ندار" غنی احمدزی"دانسته، اعالم می دارند که گويا اين حکم را ستره محکمه به علت ترسی که از " غنی احمدزی"

غنی "عمل نکنند، " غنی احمدزی"صادر نموده است، چه آنھا احساس خطر نموده بودند که اگر مطابق خواست 

  . قضيه اين طور نبوده است،درب ستره محکمه را نيز به مانند شورا خواھد بست" احمدزی

 بازتاب می دھد، ستا" غنی احمدزی"اين طرز ديد ھر چند بخشی از يک واقعيت را که مستبد و ديکتاتور بودن چه 

 اين را می دانستند" غنی احمدزی"زيرا ھم اعضای فيصله کنندۀ حکم و ھم . درست است مگر به ھيچ وجه کامل نيست

 بسا هسنگ می باريد و چ" غنی احمدزی" که به گفتۀ مردم کابل از آسمان و زمين بر سر یو می دانند که در شرايط

  .ادامه ھم يابد، وی نه می خواست و نه می توانست، دشمن ديگری برای خود خلق نمايد

پول  و +زوريا در واقع اين . د واقعيت قضيه اين است که زور فقط بستری شده است تا پول کارائی خود را نشان دھ-٢

  .زور پول است که ستره محکمه را به نطق واداشته، ادامه کار رئيس جمھور و معاونانش را تمديد می نمايديا 

بار دستش را به جيبش نموده رمجبور شده است با" غنی احمدزی"به گفتۀ از ما بھتران و اخبار سرچوک در اين اواخر 

تا جائی که ھمين . ھای ھمسرش اندکی را برای خريد گروه ھائی از افراد ھزينه کند خودش و اختالس یاز دزدی ھا

صرف " امر هللا صالح"با ميانجيگری " غنی احمدزی"بيان می دارند، " اخبار سرچوک"و " ازمابھتران"منابع يعنی 

ً به آنھا رشوت داده است تا علنا حمايت شان را يک ميليون دالر" اعضای شورای واليتی پنجشير"ت خريد حمايت ھج

  .چند قطعه عکس يادگاری نيز بگيرند" غنی احمدزی"اعالم داشته در کنار " غنی احمدزی"از 
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برای اعضای ستره محکمه در بدل ادامۀ کارش نخست پيشنھاد داده بود که " غنی احمدزی"ھمين منابع می افزايند که 

آنھا را در دور بعدی نيز در مقام ھای شان ابقاء خواھد نمود، مگر اعضای ستره در صورت حکم به ادامۀ کارش 

و دروغھايش داشتند و دارند و عدۀ سرخرمن وی را نپذيرفته، بعد از جگره " غنی احمدزی"محکمه با شناختی که از 

وردن سوگند به دوام کار آنھا  که به عالوۀ خندھای زياد تا حدی که عرق پيشانی آنھا سرازير شده بود به اين توافق رسيد

  .کمی بايد به اين جانشينان بحق پيمبر اسالم  پرداخته شودح ھزار دالر نقد در قبال صدور ٨٠٠در دور بعدی، مبلغ 

ًت اين که آنھا در حکم شان عمدا و آگاھانه از رياست اجرائيه نام نبرده اند و حکم ظاھرا بر دوام حکومت خيانت  عل-٣ ً

  .ی کند، طبق ھمان منابع، نپرداختن پول از جانب رياست اجرائيه به ستره محکمه می باشدملی داللت نم

اين نپرداختن بدان معنا نيست که رياست اجرائيه خواستار دوام کارش نباشد و يا با پرداختن رشوت مشکل داشته باشد، 

پيش برده " عبدهللا عبدالمود" اطالع ًسازش با ستره محکمه را شخصا و بدون" غنی احمدزی"بلکه بدان سبب است که 

ھرگاه آنھا ھم پول درخواستی ستره . بود، اکنون نوبت به رياست اجرائيه است تا اندکی از دزدی ھايش را تقسيم کند

 را پرداخت کنند، ستره محکمه در پاسخ به اولين استعالم خواھد نگاشت که منظور شان دوام ردالھزار  ۴٠٠محکمه 

غنی "برای را  که شرايط اخراج آنھا بوده است، ھرگاه اين پول را ندھند، مسلم است" حکومت خيانت ملی"کار 

  .مساعد خواھند ساخت" احمدزی

  !ھموطنان گرامی

ما و شما . سيستمی را که استعمار در کشور ما بينايان گذاشته، سيستمی است فاسد و مبتنی بر رشوت، اختالس و زور

از اين رو نبايد . ايجاد آن موفق بوده ھمين سيستم فساد و ارتشاء می باشده در ھمه شاھديم که استعماردر تنھا چيزی ک

  .حاکميت استعماری و مستعمراتی وجود دارد، چيزی بدون داد و ستد صورت پذيردکه انتظار داشت که تا زمانی 

  !!سرکھا ما را به طلبد

  


