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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ جنوری ٢۵

  

 ی وحشت ملیوحشت در شورا
 یوحشت مل ۀني کابیدشنھايران پي وز اعتماد به یأرغرض افغانستان که  ی دولت مستعمراتیات شوراجلسن روز ھا، يادر

 یلما وليلندھار و قت ي والۀندي نمایبا ھاشميشکن ي بات جلس از یکي در .شود یده ميانگردد،  به تشنج کش یمبرگزار 

شورا س ي رئامربه  " ملت"ل يھر دو وک ن حادثه، يا بعد از. رخ داد یجسمان و یلفظ یھانگرھار برخورد ت نيوال ۀندينما

  .از جلسه اخراج شدند

تا ز حضور داشت ي افغانستان نی بانک مرکزیشنھاديس پيرئ معروف و ی پرچمقيل صديخلگر شورا، ي دۀک جلسيدر 

س شورا از مجلس اخراج يئر یميعبدالرؤوف ابراھعت توسط يم کند، اما نسبت داشتن دو تابيطرح کار خود را به شورا تقد

 خود ۀد برنامي مجلس، نبای قبلۀت دوگانه است و بنا بر مصوبعيب تای داراقيصد  شورا گفتند که یوکال ک تعداد از ي. ديگرد

مورد  ۀ لغو مصوبی برا کردند که یک عده از وکالء سعي، شورا  ی قبلۀکه در جلساتفاق افتاد  یدر حالن ي ا.را ارائه کند

  . کنندی جمع آورءته، امضاي در مورد نامزدان دو تابعنظر

ن ي که خواستار لغو ای کسان.نديگو یگر م  ن به ما معاملهيکلؤم و ميا   شدهءم رسواش مردي پما وکالء " گفتیھاشمبا يشک

مواجه  یميلما حکيل عکس العمل خشن  با یھاشمبا يشک ین حرف ھاي ا.ر پا بگذارندي حرمت مجلس را ز،دياند نبا  مصوبه

ن ي شورا، ایتيمسؤوالن امن.  کنک کردندی و پوست و موقه پرتي چند دقیگر را برايک دي و شده نخيدست به  یشد و با و

  .گر جدا ساخته و از مجلس اخراج نمودنديدو پرخاشگر را از ھمد

  .  افتاده استیش در دست چه ناکسانن است حالت زار کشور که سرنوشتيا

 


