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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ١٠

  ؟؟!!پيشنھاد تعليق رابطه با امريکا
ن به جوش آمده بود عده ای چنا" غيرت اسالمی"در به اصطالح پارلمان دولت دست نشانده، ) ١٣٩۶ قوس ١٨(امروز

" ترمپ"که ازدولت دست نشانده می خواستند تا روابط ميان افغانستان وامريکا را به علت تصميم ظالمانه و ضد انسانی 

 از آنچه امروز بيشتر از ھمه مشھود بود ميدانداری افراد معاشخور ايران در کناره عده ای . به حالت تعليق در آورند

که تا حال " غنی"شان را نگھداشته اند، در غياب عناصر نزديک به " عرق اسالمی"داری از اخوانی ھا که تا ھنوز مق

  :ھميشه به نفع امريکا گلوپاره کرده اند و اما اين پيشنھاد در کدام فضائی صورت می گيرد

الت تعليق  بيچاره اعضای پارلمان معاش شان را از کيسۀ امريکا دريافت می دارند، اگر قرار باشد روابط به ح-١

  .درآيد، معلوم نيست معاش وکيل صاحبان از کجا تأمين خواھد شد

می دولت دست نشانده را امريکا  به عالوۀ تمام معاشات و مصارف دولت دست نشانده، يک قلم مجموع مصارف نظا-٢

اين را ندارند تا بدون ويل می دارد، ھرگاه روابط به تعليق درآيد، گذشته از اين که کارمندان دولتی ظرفيت و امکان تم

  .دالر امرار حيات نمايند، نمی دانم عساکر دولت دست نشانده، با تفنگ ھای بدون مرمی، با چه تق و توق خواھند نمود

 به اصطالح اعضای پارلمان دولت دست نشانده در حالی چنين پيشنھادی را به ارگ نشينان نمودند، که وليعھد -٣

ضمن يک سفر " ترمپ" آن کشور است، يک روز قبل از اعالم موضع هًعربستان سعودی که از قرار معلوم عمال پادشا

 تضمين حمايت از خودش و عربستان از جانب امريکا،  رسانه ھا به امريکا رفته، در ازایچشمًکامال مخفی و دور از

 ھای جمھوری اسالمی ايران و داد و فرياد !!صحه گذاشته و وعده نموده ھرگاه به اساس شيطنت" ترمپ"بر تصميم 

 با اين سياست امريکا گرد ھم جمع شوند، با تمام قواء خواھد هفلسطينی ھا، قرار شود که کشور ھای اسالمی جھت مقابل

  .شيد تا تجمع احتمالی به کدام نتيجه ای نرسيده، آن را به محاکمۀ ايران مبدل نمايدکو

عبدالعزيز بن "در قبال بيت المقدس، رئيس داراالفتاء عربستان سعودی " ترمپ" ھفته قبل از اعالم سياست جديد  سه -۴

گ عليه اسرائيل را حرام وکشتن در پاسخ به يک استفتاء به صورت رسمی و علنی جن" عبدهللا آل الشيخ التميمی

 فتوائی که از ديد اسرائيل نيز پنھان نمانده، وزير ارتباطات آن .شوبگران حماس و حزب هللا لبنان را جايز اعالم داشتآ

  . در صفحۀ تويترش از وی به خاطر اين فتوا اظھار سپاس نمود"ايوب قرا"کشور 

 پارلمان دولت دست نشانده، دم از تعليق می زنند، آيا به نظر شما حال با تمام اين جريانات، وقتی اعضای به اصطالح

  :کدام نتيجه ای خواھد داد، من که فکر نمی کنم با آنھم

  !!ديده شود چه می شود


