
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
    فرانسه-  علی سجاد

 ٣١/٠١/١١  
  

   خجالت آور"ولسی جرگه"چه 
 

د» نخبگان « اين وکيل صاحبان  شور را  کۀکه مشکل رأی سفيد را حل کرده نميتوانند  چگونه ميتوانند مشکالت عم

  حل کنند ؟

يده است و دوام  ه نتيجه نرس وز ب دو شبانه روز است که در مورد رأی سفيد در پارلمان افغانستان بحث است و تا ھن

ران، ،دارد ان در اي دام بيگناھ ی، اع ا  اما يک روز نشد که ھمين پارلمان بيست دقيقه در مورد بيکاری، آوارگ ی وي ب

راد. سرنوشتی مليون ھا جوان بحث کنند شود اف ه درستی روشن مي ه از روی اين بحث کيفيت اين پارلمان ب  در ی ک

  . که به منافع شخصی خويش فکر ميکنند نه برای منافع ملت کسانی اند پارلمان جا دارند 

 بيشتر نميدانم اما ی من است و جز قوانين مسلک خودم چيزۀ قانون درس خوانده ام  و نه رشتۀگر چه من نه در رشت

اھمينق ه نتيجه نھ اد باشد ک فيد زي د ھای ئدر ميدانم که در اروپا وقتيکه تعداد  رأی س د کاندي شود باي ی از آن حاصل ن

  .جديد انتخاب گردد و بدين معنی است که ان اشخاص يا کانديد ھای سابق شايستگی اين مقام را ندارند 

ه شايستگی اين مقام را ندا» قانونی و سيا ف« آری اين دو جنايتکار  د ک شان دھن رند بايد افراد ديگر کانديد گردند و ن

  .در پارلمان افغانستان افراد فھميده نيز وجود دارند و اين خجالت را از روی کشور افغان دور نمايند 

ان  ياف"آقاي انونی و س شيد از "ق ت بک ه ا خجال ا چ ه ب ا از ينک د ام د گرفتي ه زور و تھدي دانی رأی ب ی وج ت و ب خيان

  .عواقب آن خبر نداشتيد که باز ھم تف لعنت ملت يکبار ديگر به روی شما انداخته ميشود

  .ی افغانستان عزيز از چنگال خون آشام جنايتکاران نادان ئبه اميد رھا

  .به اميد عدالت اجتماعی در افغانستان عزيز 

  

  :يادداشت
  :که مدتھا بود از ايشان خبری نداشتيم بايد خدمت شان بنگاريم" سجاد"ما سالم خدمت ھمکار گرامی آقای با عرض 

يده باشد، حاضر ا ما را اعتقاد بر آن است که ھيچ انسانی و قتی بوئی از شرافت و وجدان آزادگی به دام-١ غش رس
  .وجدان خويش را به معامله گذاردنمی گردد تا با شرکت در يک نھاد دست نشاندۀ اجانب آن شرافت و 

ستعمره راه د مضحکۀ انتخابات پارلمانی و رياست جمھوری که از طرف اشغالگران -٢ ر کشوری تحت اشغال و م
ی و  ان داخل دگان و حامي ه ننگ برگزارکنن ستان، ماي ردم افغان رای م د ب التی باش ه خج ده، در عوض آن ک دازی ش ان
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اعی . خارجی آن می باشد ات چه با امتن ه اثب د، در عمل ب شان دادن ا از خود ن ردم از شرکت در آن مضحکه ھ ه م ک
ان رسانيدند که آن پروسه ھا ھيچ  ارتباطی به آنھا نداشته، به ھر ميزان که بوی گند و مرداری آن بيشتر گردد، به ھم

  .می دھدپيمانه رشد شعور و خرد اجتماعی مردم ما را با امتناع ايشان از شرکت در آن مضحکه، نشان 
ال -٣ ز از چنگ ستان عزي ائی افغان د رھ ه امي ام ، ب ون آش غالگران خ ال اش زاز چنگ ستان عزي ائی افغان د رھ ه امي  ب

  .جنايتکاران اعم از فھميده و نادان
تکش -۴ سان زحم ائی ان  به اميد ايجاد يک افغانستان مستقل و آزاد، برخودار از حاکميت دموکراتيک و در مسير رھ

  ! صايب روزگارافغانستان از م
                          شاد و پيروز باشيد

 AA-AA                     اداره پورتال

  

 

  


