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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٣٠
 

 سنا و شورا: تصادم دو نھاد مستعمراتی
در تصادم اند و فيصله ھای دايم ) ولسی جرگه(و شورا ) مشرانو جرگه(دو نھاد دولت مستعمراتی افغانستان يعنی سنا 

دھند و زير  ی میأاق افراد ضد ملی اند که به طرح ھای استعماری رتاعضای ھر دو ا. يک ديگر را رد می نمايند

رد صالحيت يک و يا دو وزير از . فشار امپرياليسم و رشوه ھای بزرگ، طبق اميال دولت مستعمراتی عمل می نمايند

ولتی از سوی سنا، صرف خيمه شب بازی ھائيست که برای فريب مردم به راه انداخته جانب شورا و يا تأئيد فرامين د

دھند نه منافع ملی و  اين فقط برخورد منافع شخصی و گروھی است که سنا وشورا را در تصادم قرار می. شود می

  .مينھی

در . الح نظام انتخاباتی رد کرد را به ارتباط اصاشرف غنیدو ھفته قبل، شورای دولت مستعمراتی کابل فرمان تقنينی 

شرق و جنوب " وکالی"ی مخالف داده و أ رغنیشورای نظار به فرمان   اعضای جمعيت وۀی گيری، ھمأجريان ر

 را اشرف غنیچند روز گذشته، سنای دولت مستعمراتی خالف شورا فرمان تقنينی . ی موافق دادندأافغانستان به آن ر

شود که در خالل اين دو ھفته عمال دولت مستعمراتی کابل  ھم در شورا و ھم در سنا فعال شده تا حد  گفته می. ئيد کردأت

ی سنا بيشتر سمبوليک است، اما با آنھم يک پيروزی سياسی برای أگرچه که ر.  سازندغنیاقل يک پيروزی نصيب 

  .شود  محسوب میغنی

م امريکا، بار ھا بين اين دو نھاد مستعمراتی تصادم صورت  از زمان تشکيل دولت مستعمراتی کابل توسط امپرياليس

ھم زدن مناسبات بين اين دو نھاد فوق العاده ه دست استعمار در ب. خورد گرفته که بيشتر روی منافع شخصی چرخ می

 و  در شوراغنیدر رد فرمان . شود و معامله می گردد بادله میمی أميليون ھا دالر در خريد و فروش ر. وسيع است

بر اساس قانون اساسی . ئيد آن ار جانب سنا، عين معامله گری صورت گرفته و مقدار عظيم پول مصرف شده استأت

ً تقنينی ار جانب شورا و بعدا تصويب آن از سوی سنا، ايجاب تشکيل يک کميسيون ندولت مستعمراتی کابل،  رد فرما

اين ھم يکی از راه ھای فريب  و نماياندن دروغی . مايندمشترک را می نمايد که برای رفع اختالفات با ھم صحبت ن

  . وارداتی و تحميلی است که تا حال ناکام بوده است" دموکراسی"

اله گذاشت و آن ھا را کتوان بر سر مردم  ديگر نمی. مردم ما با اين فريب کاری و تقلب ھا عادت کرده و آشنائی دارند

  . در تاريکی قرار داد

 
 


