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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ١٣

  حکومت فاسد و بی ثبات

  
  قرآن ھر دو را بشرماند

 را فاسد عبدهللا و غنی"  وحشت ملیحکومت"سل کشور بلجيم است، کسازمان بين المللی بحران که مقر آن در شھر برو

تالفات بين اين دو مفسد و مزدور اجانب، ناشی ار خبه عقيدۀ اين سازمان ا. وبی ثبات خواند که در آينده بقاء نخواھد کرد

ياد می گردد، مشاھده " حکومت وحدت ملی"ابھاماتی است که در توافقنانۀ ايجاد اين حکومت فاسد که به دروغ به نام 

دست آورند ه  که ھر يک  به اجانب متعلق اند، به فرق يک ديگر می کوبند تا بيشتر قدرت را بعبدهللا و غنی. شود می

  .و خدمتگذار اجانب شوند

 رئيس اجرائی دولت عبدهللا عبدهللا رئيس جمھور و اشرف غنیگزارش ھا حاکيست که سازمان بين المللی بحران 

اين سازمان .  در افغانستان متھم ساخته و ھر دو را تشنۀ قدرت خوانده استمستعمراتی کابل را در ايجاد بی ثباتی

 را محکوم نموده و متذکر شده است که اين دو خويشاوندان و اقوام خود را در پست عبدهللا و غنیھمچنان قوم پرستی 

ھمين شيوۀ فاسد . کشور فرصت پيشرفت نمی دھندھای حساس نظامی و سياسی تعيين می کنند و برای ساير مردم اين 

کشمکش در داخل دستگاه دولت مستعمراتی . حکومتداری است که برای فساد در دستگاه دولت مشروعيت می بخشد

بی ثباتی و بی امنيتی يکی از .  کابل باعث شده است که نيرو ھای امنيتی دولت نتوانند در مقابل مخالفان عمل نمايند

 مالمت می کند غنی را بيشتر از عبدهللاسازمامان بحران بين المللی . خير افتادن انتخابات شورا ھم شده استداليل به تأ

" حکومت وحشت ملی"به عقيدۀ اين سازمان، . که حتا در ميان حاميانش ھم مخالفت ھائی عليه وی بروز کرده است

  . ازدآيندۀ روشن ندارد و زمينه را برای بی ثباتی بيشتر مھيا می س

 . آرزومندی اين است که پروردگار ھر دو را در غضب خود گرفتار کند تا مردم از شر شان آسوده شود


