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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٢٨
 

 سگ جنگی در پارلمان
ماعی نمايندگان منتخب ملت مسايل عمدۀ سياسی، حقوقی، اقتصادی و اجت. ًپارلمان معموال محل قانون گذاری است

عوض بحث پيرامون وضع ناھنجار " مردم"اما در پارلمان دولت مستعمراتی کابل وکالی . دھند رامورد بحث قرار می

اکثر اين وکالء به خاطر . کشور منند سگ به جان ھم می افتند و يک ديگر را زير مشت و لگد و دندان کندن می گيرند

فساد و . ی، غارت کردن و پول جمع کردن به پارلمان داخل شده اندخدمت به پارلمان نيامده اند، بلکه به منظور دزد

اند، به جزء خيانت کاری که رذالت تمام ارکان دولت مستعمراتی را پيچانيده و اعضای اين دولت مزدور در ھر موقفی 

  .ندارند

ان معرفی کرده اند، مانند از طريق تلويزيون طلوع ديدم که مزدوران اجانب که خود را به حيث نمايندگان ملت در پارلم

اين بار اول نيست و بار آخر ھم نخواھد بود که چنين . سگ به جان ھم افتاده و يک ديگر را پرت و پوست کرده اند

 ۀاين يکی از تکتيک ھای استعمار و دولت مزدورش است که ھم. محفل سگ جنگی تماشائی در پارلمان اتفاق می افتد

عالوۀ ه ب. مستعمراتی کابل را آلوده ساخته تا نتوانند به مسايل عمدۀ ملی و مردمی غور نمايندجناح ھای دولت فاسد 

" ملت"ھم مورد استعمال نمايندگان ... اگر مرد ھستی بيرون بيا... بچۀ...دست به يخن شدن، الفاظ کيک مانند يک زنته

  .قرار می گيرد

دھند که آنھا ھم مانند اين  ال و جوانان ما درس اخالق و شرافت را میًبه مردم و خاصتا به اطف" ملت"ً واقعا نمايندگان 

ی می دھند، از قرار داد ھای ضد أاين پست فطرتان ھستند که در بدل رشوه به وزراء ر. بيشرفان در آينده عمل نمايند

  . دھند  میملی حمايت می کنند، با سازمان ھای تروريستی پيوند دارند و ھزار ھا بی ناموسی  ديگر انجام

 سزاوار اخراج از پارلمان میرا مردم ما اعمال ناشيانۀ عمال استعمار را در پارلمان به شدت نکوھش نموده و آنھا 

  . دانند

  

  

 

 


