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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٠۴

 

 وظيفه ناشناسی وکالی شورای مستعمراتی
يک عده مصروف تجارت اند، عده ای ديگر . شورای دولت مستعمراتی کابل ھيچ زمانی نصاب کامل نداشته است

وکالئی که ھم . شوند  دولت مستعمراتی میۀد و يک تعداد ديگر مزاحم دفاتر قوای اجرائيدر بازار ھا چکر می زنن

صرف در روز ھائی که يک موضوع داغ روز . شوند، در کنج و کنار شورا لميده و فاژه می کشند حاضر می

  .رسد می  افزايش می يابد، در غير آن چوکی ھای شورا اکثراً خالی به نظر ءشود، تعداد وکال مطرح می

اين حالت طرح خاص استعماری .  دور نيسته ھيچ يک از دستگاه ھای دولت مستعمراتی از آغشتگی در فساد ب

از زمان تشکيل شورای . دارند تا متوجه امور مھم  نشوند می است که افراد متعلق به خود را چگونه مصروف نگه

ی نصاب کامل نبوده تا موضوعات مھم ملی را مورد  سال قبل، اين قوۀ دولت مستعمراتی ھرگز دارا١۴مستعمراتی 

  . برند  استفاده می، ميسر برای شانیکه وکالی حاضر و غايب از تمام مزايا بحث قرار دھند، در حالی

 وکالی شورا که ذريعۀ رشوت و وابستگی استعماری روی صحنه می آيند، کمترين عالقه به مسايل ملی کشور 

 تا زمانی که وکيل شورا بود، صرف چند روز قيوم کرزیطور مثال ه ب. ثروتمند شدن اندندارند و ھمه به فکر 

سيد کيان و اسحق گيالنی به ندرت در . محدود به شورا آمد و بقيه اوقات را در فعاليت ھای مالی و پولی سپری نمود

مانند اينھا صد ھا تن . شوند و فقط و فقط مصروف خريد و فروش امالک و پول پيدا کردن اند شورا حاضر می

حتا وکالی زن ھم . صحنۀ شورا بار ھا شاھد زدو خورد وکالء بوده است. ديگر در بيرون از شورا زدو بند دارند

به اصطالح مردم " نمايندگان"اعضای شورا . موی ھای يک ديگر را کندند و کلمات رکيک نثار يک ديگر کردند

ه فکر اين ھستند که چطور بار دوم به شورا بيايند، ازينرو در عقب کسانی گذارند، ب از لحظه ای که پا در شورا می

صرف چند تن معدود وکيل يک کمی متوجه کار ھای خود اند، . روند که آيندۀ شان را تضمين نمايد سساتی میؤو م

  . اما ھمان و کالء ھم حالت مستعمراتی شورا را پذيرفته اند

توان خدمتی برای  و با اين دولت مستعمراتی  و ترکيبات آن اصالً نمیکه آب از سرچشمه خت است  خالصه اين

  . کشور انجام داد

 

 


