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 Political  سياسی

  
  امينی- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ٢٨
  

 شورای غير قانونی در دولت غير قانونی
  

دورۀ کار شان دوسال قبل . ندک دولت مستعمراتی کابل طور غير قانونی عمل می" ملی"ًتقريبا دو سال است که شورای 

حتا به ستندرد دولت مستعمراتی . دھد به پايان رسيده بود، الکن ھنوز ھم ھمان شورای ضد ملی به کار خود ادامه می

 ضد ملی به جز گپ زدن ھای ناحق و استفاده از امتيازات یاعضای شورا. کابل، اين شورا باز ھم غيرقانونی است

يک عده از اعضای شورا مصروف تجارت و قاچاق مواد مخدره و سنگ ھای قيمتی اند و . شورا کاری ديگری ندارند

  .در مجلس ھم حاضر نمی شوند

وکالی . شورای ضد ملی افغانستان تعطيل شده و اعضای آن به رخصتی زمستانی رفته و مشغول عيش و نوش خود اند

 ديگری به دوبی و اروپا تشريف ۀعد. ف می باشندکلين خود به بھانه ھای مختلؤوری پول از مآواليات مصروف جمع 

شورای فعلی دو سال است . فرما شده و پول باد آوردۀ خود را در قمار خانه ھای کشور ھای مختلف مصرف می نمايند

 انتخابات شورا روی داليل امنيتی و سياسی چندين بار به تعويق. دھد ًکه بيشتر از معياد خود ظاھرا به کار ادامه می

نصاب شورا، ھيچ . دھند ته ھنوز ھم خالف تعامل دولت مسمتعمراتی به کار خود ادامه میشافتاده  و وکالی دورۀ گذ

 وکالء ھمچنان دفتر به دفتر می. زمانی تکميل نشده و وکالء بيشترين وقت خود را صرف پول پيدا کردن می نمايند

البته شکی نيست که انسان خوب و خراب در . دھند انجام میروند و با زور و تھديد کار ھای خود و دوستان خود را 

 ھرگاه اين حقيقت را محاسبه نکنيم که نفس شرکت شان در شورا تأئيد تجاوز و -ھر جای است که شورا ھم مثتثنی نيست

دولت " ملی"شورای . ثيری در کيفيت شورای مستعمراتی نداشته استأ، اما موجوديت شان ت -در نتيجه خيانت ملی است

  . دھن جوال را با دولت و ديگر دزدان می گيرده دست آورد مثبتی  ندارد و ھميشچمستعمراتی ھي

 سرسپرده هاز پول استعمار تغذيه می شوند تا ھميش" وحشت ملی" ضد ملی  مانند اعضای حکومت یاعضای شورا

  . باشند

  

  

 

  

 


