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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۴ جون ١۴

  
   و خيانتنمادی از فساد" ملی"شورای 

  
ر کشور اشغال شده  و د. تواند  ملی باشد و يا از فساد مبراء گردد در داخل دولت فاسد  شمارۀ دو،  شورا نمی

که اکثريت قريب به اتفاق آن دزد، جاسوس و قاچاقبر اند، يکی از نماد ھای عمدۀ " ملی"مستعمراتی افغانستان، شورای 

  .فساد در کشور به شمار می آيد

لی کمتر وکي. وکالی شورای ضد ملی دولت مستعمراتی افغانستان  به دستگاه ھای استخباراتی خارجيان ارتباط دارند

وکالئی که خود را کانديد می نمايند از آغاز می . شود که به يک سازمان جاسوسی بيگانه ارتباط نداشته باشد سراغ می

ھم  داخل شورا " مستقل"ًاگر احيانا افرادی به اصطالح  . دانند که موفقيت آنھا مربوط به نزديکی شان با بيگانگان است

 اجازۀ ورود به شوراء را بيابند تا  دموکراسی تقلبی امريکا را تبارز دھند، اين گردند و يا بخواھند مانند سياھی فاليز

ھر يکی از کانديدان، صد ھا ھزار . اشخاص کمترين صالحيتی  ندارند به جز انتقاد ھای عادی از کار دولت مستعمراتی

  .دالر خارجی ھا را در جيب دارند که به راه غير مشروع مصرف می نمايند

ھمچنان روابط وکالی انتخاب شده با جنگ ساالران، قاچاقبران، دزدان و رھزنان آيندۀ انتخاباتی شان را از داخل  

َدر عوض، وکالی مورد حمايت بيگانگان و قاچاقبران  دين خود را حين دورۀ وکاللت به اجانب و .  کند تضمين می

. تقاد ضد ھمان کشور خارجی در شورا جلوگيری می نمايندحاميان داخلی شان می پردازند و از ھر گونه فعاليت و ان

د ھای کثيف  ستانی ھا، خيانت ھا، ميھن فروشی  ھا و  اختالس ھای  دولتی و زدوبنتوکالی مزدور در تمام رشو

تواند ادعای شرافت کند، ولو که   در حالت فعلی افغانستان، يک وکيل شورا و يا سناتور نمیًاصال. سياسی شريک اند

نا ممکن است يک فرد شريف بتواند به آسانی در شورا راه يابد و خدمتی به مردم . ھم بداند" ملی"و "  مستقل"ود را خ

  .دندھ شورا و سنا جزء ھمان مؤسساتی اند که دولت مستعمراتی کابل را تشکيل می. خويش انجام دھد

اک و ضد ملی بپرھيزند و وقت خود را تنھا  در راه  ی  به افراد ناپأبه مردم خويش پيشنھاد می نمايم که از ھر گونه ر

، زيرا کسی که ذره ای از شرافت ملی در وی وجود مبارزه عليه  دولت و ارگان ھای دولت مستعمراتی صرف نمايند

   .داشته باشد، خود را در پارلمان دولت دست نشانده کانديد نمی کند

 

 


