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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٢٩
 

 حکومت بی کفايت و شورای بی کفايت
اکان نظر و عملکرد و کم حکومت مستعمراتی و شورای مستعمراتی دولت مزدور کابل ھر دو بی کفايت و بيکاره اند

به اصطالح نمايندگان ملت ھر روز به دفاتر .  يک ديگر توطئه چينی می نمايندهرد می کنند و عليو يک ديگر را نقض 

حکومت فرمان تقنينی صادر می نمايد، اما شورا آن را . حکومتی رفته و برای کارکنان دفاتر مزاحمت ايجاد می نمايند

  .نوع جنگ نا مرئی بين دو شاخۀ دولت مستعمراتی در حال اوج گرفتن استکه يک  الصه اينخ. نمی پذيرد

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل تا حال چندين فرمان تقنينه صادر کرده که مورد پذيرش شورای اشرف غنی

خابات  فرمانی برای تعديل قانون انتغنیًاخيرا . داليل ھم شخصی است و ھم سياسی. مستعمراتی قرار نگرفته است

  .صادر نمود که از جانب شورا رد گرديد

شوند و سر موضوعات   ھم دست و گربيان میا اين اولين بار نيست و آخرين بار ھم نخواھد بود که شورا و حکومت ب

پايان کارش نمی تواند قانون انتخابات را  بھانه آوردند که شورا در سال شورااعضای . پيش پا افتاده نزاع می نمايند

اما واقعيت طور ديگريست، بدين معنی که با .  رد نمودندءشامل بحث خود سازد، ازينرو فرمان تقنينی را با اکثريت آرا

چند روز قبل نيز شورا فرمان .  منافع شخصی و گروھی يک تعداد اعضای شورا صدمه می بيندغنیپذيرش فرمان 

ھای انتخاباتی رد کرد که مشاجرات درونی را  ھای کميسيون تعديل قانون تشکيل، وظايف و صالحيت را  برای غنی

  .ميان اعضای شورا سبب گرديد

دانند  ھمه می.  عقيده  برآنست که يک عده وکالی شورا بر مبنای منافع شخصی و گروھی شان تصميم اتخاذ می نمايند

که  تعجب اين. نبی دارند و تصاميم شان ھم در ھمان جا ھا ريشه می گيرد وابستگی اج که عدۀ زيادی از وکالی شورا

ته است که اين خود شک و ترديد شرا در پی ندا" رياست جمھوری"رد فرامين تقنينی از جانب شورا، عکس العملی 

  . مردم را افزايش داده است

برخورد منافع ميان . گان را تأمين می نمايند اجانب اند و منافع بيگانۀھر دو جناح دولت مستعمراتی کابل دست نشاند

  . مزدوران اجنبی يک امر طبيعی است و زياد ھم تعجب آفرين نخواھد بود

 

 

 


