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 عاری از مسؤولیت وکالی بی معاشرت و
 پارلمان افغانستان

 

 ولسی جرکۀ افغانستان نیمه شب مجلس فوری برگزار کرد؟

 
بیگانگان وعدم موجودیت حاکمیت قانون درافغانستان دشمنان مردم افغانستان درنتیجۀ ادامۀ بیش ازچهل سال جنگ 

 –خواهران  -مادران -نظامی –به خوبی توانسته اند که جوی های پر از خون را از خون هموطنان بیگناه ملکی 

الران که به ل ازاین نظام فاسد جنگساوکودکان پیر و جوان  اتباع میهن ما را جاری نگهدارند.  هیچ ارگان مسؤ

هر سه رکن . فرمایش دشمنان خارجی مردم کشور ساخته شده وجود ندارد از مال و جان اتباع کشور حفاظت نماید

 این دولت فاسد خود هرساعت هر روز بدون موجب باعث انواع عزیت و آزارعلیه مردم بیدفاع کشورمیشوند. ؟  

چاردهه است که در آن جریان دارند وظایف بس خطیری وکالی پارلمان افغانستان در کشوری که جنگهای خونین 

هفته ای درجنتری کشور نیست که خود وکال و اراکین  قانونگذاری و دفاع از منافع ملی کشور را دارند.  روز و

مشکالت جدید را برای مردم مظلوم افغانستان لیت وظیفوی  پارلمان افغانستان .زورمند بی معاشرت و عاری از مسؤ

ایجاد نکنند. اگثریت وسیع اعضای این رکن مهم قانونگذاری در افغانستان ازاوباشان کوچه و بازاری تشکل گردیده 

است. این اوباشان بی معاشرت با اعمال غیر انسانی شان به پارلمان افغانستان راه یافته اند.حرکات بسیاری ازاین 

 انسان نه بلکه به حرکات حیوانات وحشی شباهت دارند.   وکال به

لیت وظیفوی پارالمان افغانستان قوانین مرمروجۀ کشور را رعایت نمیکنند با ووکالی بی معاشرت وعاری از مسؤ

کارمندان امنیتی و ملکی کشور برده وار رفتارمیکنند و مؤظفین امنیتی دولتی را درهنگام اجرای وظایف شان دشنام 

اده، لت و کوب میکنند. وکال  بجای اینکه درامنیت کشورکمک کنند خود شان عامل بی امنیتی و بی نظمی د

 درکشورهستند. 

سی گفت پولیس بعد از اینکه در منطقۀ گمرگ در شرق کابل یک موتر شیشه سیاه یکی از نمایندگان  بی "یک منبع امنیتی به بی

به محافظانش دستور تیراندازی به پلیس را داد و نیروهای پلیس نیز محافظانش را خلع سالح را متوقف کرد، این نماینده پارلمان 

 .کردند
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ها را حدود یک ساعت محاصره کرد تا در نهایت محافظانش خیل، نماینده کوچیبه گفتۀ این مقام، پولیس  موتر حامل مریم سلیمان

رسیدگی به این موضوع، خوموتر حامل آقای خالصه نیز به محل بازرسی شانرا تسلیم کردند. به قول این منبع در جریان  سالح

  میرسد."

وکالی افغانستان نیست بلکه صدها نمونه زورگویی و قانون شنکنی   این تنها یگانه حادثۀ زورگویی و قانون شنکنی

لین دولتی وامنیتی مؤظف را درهنگام رسیدگی بوظایف امنیتی شان در مالی ووجود دارند. هر روز زورمندان مسؤ

عام لت و کوب میکنند. هیچ مرجع هم وجود ندارد که از جرم زورمندان وقانون شکنی شان بررسی ومتخلفین را 

 مجازات کنند.   

 

 –ایند بخاطرمسایل شخصی بجای اینکه در بارۀ اجرای وظایف ملی و قانونگذاری وظیفوی کشور مجلسی برګذار نم

 دعوای لفظی با مؤظفین که ناشی از بی ادبی وکال زورمند اند  مقامات دولتی را نیم شب به پارالمان می طلبند. 

 وکال دراستجواب  شان ازمقامات امنیتی ازهر نوع لحن بی ادبی که شایستۀ انسان نیست استفاده میکنند. 

رای وظایف ملی و قانونگذاری درکشور نیست،  بلکه اکنون محل اوباشان اکنون دیگر پارلمان افغانستان محل اج

است که درآن محرکۀ چاقوکشی خود را برپا میکنند. هندیها این تحفه به نام پارالمان اعمار نموده اند و هیچکس تصور 

قدس د دیگر به اسم مآنرا هم نمیکرد که بزودی  این قصر زیبا به ستودیم چاقوکشان تبدیل شوند.  این محل را نبای

پارلمان یاد کرد،  بلکه مطابق کاریکه اکنون وکال در آن اجراء میکنند نامگذاری نمود باید آنرا ستودیم چاقوکشان و 

 زورمندان وحشی نامید.  

 .برخورد معاشرتی حاکمیت حاکمان زورمند در دو رکن دیگر دولت افغانستان حکومت و قضاء حتی بد از پارالمان آن هستند

حاکمیت جنگساران درافغانستان تمامی قوانین حقوقی و انسانی کشور را زیر پا کرده اند،  فقط و فقط ازقوانین حیوانات وحشی 

 جنگل در برابر ملت مظلوم و بیدفاع  پیروی میکنند. 
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