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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ١۵
 

  گاو جنگی در شورا

  
  سخی مشوانی    نصير احمد درانی                                                            

 يک وکيل و يک وزير دولت مستعمراتی با از وزراء در پارلمان دولت دست نشانده ، ديديم که  ان پخش پرسشدر جري

 در يک شورای پر یکه چنين عمل باوجودی. ھم شاخ به شاخ شده و کلمات منافی اخالق عليه يک ديگر استعمال نمودند

چندين بار ماده گاو ھا و نر گاو  ھا بانگ ھم ته ھا در گذش.  ندارد، اما برای کشور شرم آور استیاز وحشی ھا تعجب

اين عمل نتيجۀ منطقی موجوديت يک دولت مستعمراتی و ارگان ھای آن . زدند و بر يک ديگر بوت و بوتل حواله کردند

  .است

از د درانی وزير  انکشاف دھات  نظام مزدور کابل در جريان جلسۀ علنی شورا احمنصير مشاھده نموديم  که تاجائی

درين جلسه به ھر يک از وکالی  شورا  سه دقيقه وقت داده .  قرار گرفتهسوی سخی مشوانی  وکيل کنر ھا مورد حمل

 ٣، سخی مشوانی بيشتر از به اساس گفتۀ ناظم و منشی آن روز جلسه.  مطرح کنندءاالت خود را از وزراؤشد تا س

. نمود ھر سو خيز و جست به  ه را گذاشتداد و فريادقطع کردند او که ميکروفون اورا  دقيقه صحبت کرد و زمانی

 آغاز از يخن منشی شورا  گرفت و پس از آن به جائی  که وزيران نشسته بودند رفت  و با چند مشوانی خر صفت در 

  .ورق که در دست داشت، به روی  نصير احمد درانی وزير انکشاف دھات  کوبيد

، مشوانی را از  که رياست آنروز جلسه را به عھده داشتمعاون اول شورای مستعمراتی ظاھر قدير دستور نظر به 

که پيشنھاد ھايش  در مورد سھم وی در  سخی مشوانی به دليل اين"وزير انکشاف دھات گفت که .  تاالر بيرون ساختند

از خالل گزارش ". است   کرده ھای انکشافی و تعيين افرادش در ادارات مربوطه رد شده اقدام به چنين کاری پروژه
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ھای مختلف بر می آيد که مسايل شخصی در ظھور حوادث نا خوش آيند نقش عمده  داشته و در حقيقت ديناميزم روابط 

  .دھد افراد را در دولت مستعمراتی کابل تشکيل می

 شورا مستعمراتی و ساير ما شاھد گاو جنگی ھای زيادی در تاالر .  خواھد ماندآخرھم اول است و نه ۀ حادثنه اين 

  . ادارات دولتی خواھيم بود

  

 

 

 
 


