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وحشت در شورای وحشت ملی
دراين روز ھا ،جلسات شورای دولت مستعمراتی افغانستان که غرض رأی اعتماد به وزيران پيشنھادی کابينۀ وحشت ملی
برگزار می گردد ،به تشنج کشانيده می شود .در يکی از جلسات بين شکيبا ھاشمی نمايندۀ واليت قندھار و ليلما ولی
نمايندۀ واليت ننگرھار برخورد ھای لفظی و جسمانی رخ داد .بعد ازاين حادثه ،ھر دو وکيل "ملت" به امر رئيس شورا
از جلسه اخراج شدند.
در يک جلسۀ ديگر شورا ،خليل صديق پرچمی معروف و رئيس پيشنھادی بانک مرکزی افغانستان نيز حضور داشت تا
طرح کار خود را به شورا تقديم کند ،اما نسبت داشتن دو تابيعت توسط عبدالرؤوف ابراھيمی رئيس شورا از مجلس اخراج
گرديد .يک تعداد از وکالی شورا گفتند که صديق دارای تابيعت دوگانه است و بنا بر مصوبۀ قبلی مجلس ،نبايد برنامۀ خود
را ارائه کند .اين در حالی اتفاق افتاد که در جلسۀ قبلی شورا  ،يک عده از وکالء سعی کردند که برای لغو مصوبۀ مورد
نظر در مورد نامزدان دو تابعيته ،امضاء جمع آوری کنند.
شکيبا ھاشمی گفت "ما وکالء پيش مردم رسواء شده ايم و مؤکلين به ما معامله گر میگويند .کسانی که خواستار لغو اين
مصوبه اند نبايد ،حرمت مجلس را زير پا بگذارند .اين حرف ھای شکيبا ھاشمی با عکس العمل خشن ليلما حکيمی مواجه
شد و با وی دست به يخن شده و يک ديگر را برای چند دقيقه پرت و پوست و موی کنک کردند .مسؤوالن امنيتی شورا ،اين
دو پرخاشگر را از ھمديگر جدا ساخته و از مجلس اخراج نمودند.
اين است حالت زار کشور که سرنوشتش در دست چه ناکسانی افتاده است.
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