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  ٢٠١٧ دسمبر ٠۵
  

  ؟در افغانستان چه می گذرد
٣٨٢ 

  : قندھار؟جلسۀچرا 

امر و به  چشم انتظار ، بيکاره، مستبد، دزد ماھيت دولت ھای وابسته و پوشالی واضح است، چنين دولت ھای فاسد،

حلقه ھای خاصی از وطنفروشان، جواسيس، دزدان، جنايتکاران و افراد معلوم . نھی از طرف باداران شان می باشند

اين دولت که بعد . بارز اين نوع دولت ھا، دولت پوشالی کابل استۀ نمون. ی را می سازندئ چنين دولت ھاۀالحال شيراز

ز امپرياليزم امريکا و شرکای غربی اش شکل گرفت، يکی از کثيف ترين و منحوس ترين دولت ھای روی از تجاو

س اين دولت کثيف أاگر در ر. زمين است که ھيچ تعھدی جز سرسپردگی و چاکری به درنده ھای اشغالگر ندارد

 به " عبدهللا–غنی "لوکی به نام  بود و يا حال رھبری آن را انسان ھای سست عنصر و مف"کرزی" به نام ه ایجرثوم

 .وجود نيامده استه ی اين خود فروخته ھا در برابر اشغالگران بئپيش می برد، ھيچ تغييری در جبين سا

وجود نيامده است، اما يگانه تفاوتی که بين دو ه  ب"اشرف غنی" و "کرزی"ھيچ تفاوتی در ماھيت دولت کابل در زمان 

کرزی، "اگر تا ديروز . ی الشخوران داخلی در مقامات دولتی می باشدئجاه بوط به جابدوره به ميان آمده، بيشتر مر

 و صد ھا الشخور ديگر در حال غارت و چور "خليلی، فھيم، ضياء، سپنتا، داوودزی، احدی، زاخيلوال، سالنگی، نبيل

 و صد ھا کفتار ديگر " خان، دانشغنی، عبدهللا، اتمر، ستانکزی، محقق، دوستم، محمد"و چپاول توده ھا بودند، امروز 

  . رفته بودندوی و تيم "کرزی"روند که  اين دار و دسته ھمان مسيری را می

. تواند دو دليل داشته باشد توان به اين نتيجه رسيد که برگزاری آن می  قندھار میجلسۀبا نگاھی به اشتراک کنندگان 

 به حاشيه رانده شده و ھيچ نقشی برای آن ھا در تداوم "هللا عبد–غنی " از طرف "کرزی"که الشخواران دورۀ  يکی آن

 و دار و دسته اش نيستند و در ضمن با خوردن "کرزی"غارتگری ھا داده نمی شوند و اين حالت قابل تحمل برای 

 ساخته تا در دورۀ آشکار را بيشتر "غنی"ی بی کفايتی ئ ھاجلسهحسرت دوران گذشته، تالش دارند تا با برگزاری چنين 

 در آن دوره پروا که بی "کرزی"در ثانی آن عده از الشخواران دورۀ . بعدی نتواند قدرت سياسی را به دست بگيرد

 با زير فشار قراردادن "غنی"چور و چپاول کردند و به سرمايه ھای ھنگفت دست يافته، سخت تحت فشار قرار داشته و 

، حد اقل جلو ادامۀ آن غارتگری را به نفع تيم ھای باد آورده را از نزد آنھا بستاندپول اگر نتواند آنھا قصد دارد تا 

  .اين وضعيت برای آنھا غير قابل تحمل می باشدخودش بگيرد، 
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  : باالخره کابينۀ مسخرۀ دولت پوشالی کابل تکميل گرديد

 رياست جمھوری دنيا و با دستان که از بتن متعفن ترين و فاسد ترين انتخابات ھای» ملی«حکومت دو سرۀ وحدت 

 وزير خارجۀ امپرياليزم جنايتکار امريکا متولد گرديده به عنوان يکی از نارکارا ترين و ناقص ترين "جان کری"کثيف 

گذرد،  اين نظام فرسوده که از عمر نامبارکش چيزی در حدود سه سال می. رود حکومت ھای روی زمين به شمار می

  . وزارتخانۀ آن توسط سرپرست ھا اداره می شوند١٢حداقل دارای يک کابينۀ کامل شود و بيش از تاکنون قادر نگرديده 

 می باشند بعد از "غنی" و "عبدهللا"از چند روز به اين طرف لستی از چھره ھای تکراری و فاسد که وابسته به دو تيم 

انداخته بودند، به مرکز فساد افغانستان مدت طوالنی که به حيث سرپرست در وزارت ھای مربوطه چوکی ھا را بند 

ی تقسيم کردن جو دو خر را ئبگيرند، مرکزی که اعضای آن توانا» اعتماد«ی أمعرفی گرديده تا از آنجا ر» پارلمان«

  . فروشند  را در بدل ھزاران دالر میشانی أ رھرندارند، اما 

ًمی گيرند تا بعدا با تکيه زدن به چوکی ھای وزارت را » اعتماد«ی أاين نامزد وزيران با پرداخت پول ھای ھنگفت ر

در واقع چوکی ھای وزارت خانه ھای دولت پوشالی مرکز پول . ی کنندئخانه ھای دولت پوشالی، چندين برابر آن را کما

  .دی می نماينئرا کما» پارلمان«آوری برای آنھا می گردند و در اندک زمانی ده ھا برابر پول پرداخت شده به اعضای 

 تن از نامزد وزيران دولت پوشالی به اعضای ١٢باالخره بعد از معامله گری ھا و پرداخت پول ھای ھنگفت از سوی 

به دست آورده و يکی از اين » اعتماد«ی أ تن آنھا توانستند ر١١فاسد، به تاريخ سيزدھم قوس سالجاری، » پارلمان«

  . را به دست آورد» اعتماد« اين ستنتوان» ملی«وزير ھای پيشنھادی حکومت دو سرۀ وحدت 

 

 

  


