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 "ملی"چوکی ھای خالی در شورای 
  

 
ال کند که چرا به ؤشوند و کسی نيست که از آنھا س اعضای شورای دولت مستعمراتی کابل  کمتر به وظيفه حاضر می

اکثر اين ھا مصروف تجارت، قاچاق و مزاحمت در دفاتر دولت مستعمراتی .  خود توجه نمی نمايند" مردمی"وظيفۀ 

ا وکيل انتخاب شود، زيرا می دانند که پول مصرف شده را  افغانی مصرف می نمايد تھاھر يک لک ھا دالر و ميليون. اند

. شورا خزيده و خميازه می کشنداز  ديگر اگر ھم می آيند در يک کنجی ۀيک عد. ورند آدست میه دوباره به آسانی ب

  !اين شد وظيفه شناسی و ميھن دوستی وکالی کشور

که برای چند دقيقه  وکالی دست نشانده يا به کار نمی آيند و يا اين. که از دست وکالی خود به بينی رسيده اندًمردم واقعا 

می شوند، به " انتخاب"چون اکثريت عظيم وکالء به زور پول و حمايت اجانب . برای ساعت تيری به شورا می آيند

گرديدند، در فکر اين ھستند که پول بسازند و " خابانت"از ھمان روزی که به اصطالح . مردم خود جوابگو نيستند

. يک عده از وکالء با سازمان ھای قاچاقبری در داد وستد اند و ازين طريق پول ھنگفت به جيب می زنند. متمول شوند

را به خود مشغول ساخته و از آمدن به وظيفه " ملت"بنابران، ھمين فعاليت ھای بيرون از شورا است که اکثر وکالی 

وليت عضو مورد نظر خواھد ؤ جلسه غيبت سبب سلب مس٢٠بيش از : " ک بار گفتيرئيس شورا . سرباز می زنند

نظمی در انجام امور جاری  عدم حضور اين افراد منجر به بی "اعالم کردند که " وظيفه شناس"يک عده وکالی ". شد

  ".شود  ھا می گيری پارلمان و تأخير در تصميم 

  .  اين وکالی ضد ملی نبايد متوقع بود که کار مفيدی به نفع مردم انجام شودبا اين شورا و با

 


