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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٠۶
  

  "کرزی"سيلی نمايندگان استعمار بر روی 
فرستاده " ولسی جرگه"الح  جھت اخذ رأی به به اصط"باند ارگ" نامزد وزيری که ١٢ از جمع "رم دسمبراچھ(امروز 

  :اين مسأله چند نکته را نشان می دھد.  تن از آنھا موفق به گرفتن رأی اعتماد شدند١١بود، 

تضعيف را  اشغالگران تصميم گرفته اند که ديگر به کسی اجازه ندھند تا زير عناوين مختلف دولت دست نشاندۀ آنھا -١

  .نمايد

، به قدر کافی تدارک گرفته بودند تا وزرای پيشنھادی آنھا رأی "عبدهللا"و " غنی"اعم از باند ھای " باند ارگ "-٢

  .اعتماد بگيرند

ران استعمار، اين رأی گيری آلوده ترين رأی گيری در ايک تن از معاش خو" رمضان بشر دوست" به استناد گفتۀ -٣

  .بود" ولسی جرگه"طول تاريخ 

 رأی ناينبار به خاطر گرفت" باند ارگ" رسانه ھا نيز تذکار می دھند  تا جائی که از مردم شنيده می شود و بعضی-۴

ايندگان م برای انتخاب ھريک از نامزد وزيران به صد ھا ھزار دالر بين نکرده "رجیخکته "اعتماد، تا می توانست 

  .استعمار تقسيم نموده بود

رأی اعتماد به بکشد، " باند ارگ" قندھار، قدرتش را به رخ که می خواست با به نمايش گذاشتن تجمع" حامد کرزی "-۵

  .که اگر عاقل باشد، نبايد تا مدتھا خود را نشان دھد چنان سيلی محکمی بر رخسارش نواخت" باند ارگ"نامزد وزيران 

 قضيه اين.  نامزد وزير، صرف يک زن وجود داشت، که نمايندگان استعمار به وی رأی اعتماد ندادند١٢ در جمع -۶

نشان می دھد که در افغانستان تحت اشغال و در شرايطی که سر دستۀ نوکران استعمار، حريفانش را با چادر پوشيدن 

تحقير می نمايد و از آن طريق به نصف نفوس افغانستان علنی و آشکار اھانتی روا می دارد که کسی مانند آن را از 

ی تساوی حقوق بين زن و مرد که نوکران استعمار نشخوار می نمايند، ھم نشنيده  است، تمام ادعای ھا" مالعمر"زبان 

  .مورد استفاده قرار می گيرددر افغانستان اشغالی حرف مفتی است که جھت فريب استعمار و خر ساختن احمق ھا 

 انداخته اند، تا باز  تجربه نشان داده، ھر زمانی که نمايندگان استعمار به پول احتياج پيدا کرده اند چند وزير را بيرون-٧

  :ھم پولی از دولت دست نشانده بگيرند، اين که با وزرای فعلی چه خواھد شد

  !!ديده شود چه می شود


