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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ٢٠

  

  وکالی پارلمان مستعمراتی و امتيازات مادام العمر
  

اتی کابل خواستار امتيازات مادی و  حاکی است که يک تعداد از وکالی ولسی جرگۀ دولت مستعمرفيصله ھای اخير

که  شرم آور اين. با خيال راحت در کنجی بخزند"  وکالت"معنوی مادام العمر شده اند تا بعد از کنار رفتن از شغل 

  .  اعضای فاميل خو تقاضا نموده اندۀامتيازات را نه تنھا برای خود بلکه برای ھم

ند و از اشغال افغانستان توسط  اشوند که به اجانب وفادار  را شامل میپارلمان دولت مستعمراتی کابل معموالً افرادی

شود و طبيعی است که بايد  معاشات اين اجيران استعمار از جانب اشغالگران پرداخته می. قوای بيگانه دفاع می نمايند

وکالت  "ۀکرده اند که بعد از کنار رفتن از وظيف اين بردگان بی ھويت تقاضا  اخيراً .مزدور صفت و کاسه ليس باشند

ن گردد،  پاسپورت ييک چھارم معاش آنھا پرداخته شود، دو محافظ رسمی برای شان تعي: در ولسی جرگه" مردم

ھدف اين گروه مردم بی وجدان . و پاسپورت خدمت برای اعضای فاميل شان اعطاء گردد"  وکيل"سياسی برای شخص 

  . به آسانی به خارج فرار نمايندیل راحت زندگی کنند و در صورت بروز کدام بحرانبا خياتا اين است 

 به  وظيفه حاضر نشده و کمترين استار اين امتيازات شده اند اصالً که خو" وکالئی"جای تعجب و خجالت درين جاست 

 ه ایع کردن بوده اند و ذراکثر وکالء شب و روز مصروف قاچاق و پول جم. خدمتی برای مردم خويش انجام نداده اند

  .از مزدوران اجنبی چه بايد توقع داشت. اشتياق برای خدمت به مردم خويش ندارند، زيرا نوکر اجانب اند

دليل ھم شامل نساختن اعضای مشرانو جرگه درين .  اين تقاضای وکالی ضد ملی از جانب مشرانو جرگه رد گرديد

  . امتيازات بود

  

 

  


