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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ٠٧
 

 ھفتۀ قانون اساسی؟
ه قانون نام گذاری نموده و می خواھد ک" ھفتۀ قانون اساسی"دولت مستعمراتی کابل اين ھفتۀ ماه  جنوری را به نام 

 بر افغانستان تحميل گرديد، به اصطالح گرامی ٢٠٠۴اساسی مستعمراتی ساخت اجانب را که در ماه جنوری سال 

نفوذ ارتجاع .  توسط اشغالگران امريکائی و ناتو ساخته شد و بر افغانستان تحميل گرديد٢٠٠۴قانون اساسی . بدارد

داند که قانون اساسی تحميلی ساخت اجانب ارزش حقوقی   میھر فردعاقل. شود ين قانون اساسی ديده میامذھبی در

  . دھد می" مشروعيت" بوده است که به دولت  یدولت مستعمراتی کابل بار ھا ناقض ھمين قانون اساسي. ندارد

 دولت تا جائی که از فعاليت رسانه ھا و خيز و جست دولت مردان وابسته به استعمار و ارتجاع بر می آيد، گويا

قانون اساسی . دارند می" گرامی"شناخته و آن را " ھفتۀ قانون اساسی"راتی کابل و ارگان ھای آن اين ھفته را مستعم

به عبارت ديگر، .  بر مردم ما تحميل گرديد٢٠٠۴فعلی توسط امريکا و عمال شان ساخته شده و در ماه جنوری سال 

تدوين آن را طبيعی  از اشغال افغانستان تدوين گرديد تا مردم تکميل وقانون اساسی دولت مستعمراتی سه سال بعد 

اعضای دولت دست نشانده در تمام ارگان . خود دولت مستعمراتی قانون شکن ترين ارگان در افغانستان است. بپندارند

ًوری که اصال  آزادی در يک کش. که با دزدان دھن جوال را گرفته اند ھای دولت به قوانين کشور پشت پا زده و يا اين

ھر روز حقوق زن و مرد افغانستان . و استقالل نباشد، قانون اساسی آن چه ارزش دارد و کی به آن وقعی قايل است

ساخت استعمار مورد احترام دست " قانون اساسی"شود و ھيچ مادۀ  مال میيتوسط زور گويان عمال استعمار پا

وری، فساد، ميھن فروشی و ھر عمل ناجايز ديگر از جانب عمال دولت رشوه خ. پروردگان استعمار قرار نمی گيرد

نفوذ مذھبيون مرتجع و ميھن فروش در تدوين . خذه قرار نمی گيرنداشود، الکن ھرگز مورد مؤ مزدور کابل انجام می

مراه با ، تلفيقی از دساتير استعماری غرب ھ٢٠٠۴در حقيقت قانون اساسی سال . رسد قانون اساسی به مشاھده می

  .نظرات ارتجاع مذھبی است که يک ديگر را تکميل می نمايند

ًاز نگاه ميھن دوستان و افراد ضد استعمار، افغانستان بايد اول آزاد شود و بعدا قانون اساسی جديدی تدوين گردد که 

  .  نمايندگی از افغانستان آزاد بنمايد

  

 

 


