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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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 Political سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٠۶

 "غنی"و " جمعيت"کشمکش 

  

 تو اين کشور را برباد و مردمش را تباه کن! الھی

و به خرابی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل ر" اشرف غنی"و " جمعيت اسالمی"شود که مناسبات  شنيده می

چند تن از شدن تيرگی روابط خصوصاً بعد از کشته . شوند وقعی قايل نمی" غنی"بوده و اعضای جمعيت به 

را در " غنی"دعوت " جمعيت اسالمی. "مظاھره چيان و جريان مراسم تدفين قربانيان اين حادثه بيشتر شده است

مھلک به حيثيت رئيس جمھور بی حيثيت کابل تلقی  تفاھم ذات البينی رد کرده که اين خود يک ضربۀ صحبتمورد 

  . می گردد

شود که در آستانۀ سقوط  دولت مستعمراتی کابل با بحرانات پی در پی مواجه شده و فکر می گزارش ھا حاکيست 

امر رئيس جمھور و رئيس اجرائی . کسی از کسی اطاعت نداردديگر نظم به کلی از ھم پاشيده و . قرار بگيرد

رئيس جمھور دولت مزدور کابل به " اشرف غنی"بعد از حوادث اخير در کابل، . ارزش يک پشقل را ندارد

.  مذاکراتی بين آنھا صورت گيرد تا بحران اخير را مورد ارزيابی قرار دھندکهپيشنھاد کرد " جمعيت اسالمی"

خواستند  که موقف خود را به " عبدهللا عبدهللا"را رد کرد و از " غنی"ا آناً پيشنھاد مذاکرات ب" جمعيت اسالمی"

" غنی"در مقابل " جمعيت"اين يک حرکت تحقير آميز . ارتباط افرادی که در مظاھرات کشته شده اند، معلوم نمايد

ظاری بودند، اعالم کرد که کشته شدن مردم که يک تعداد آن جمعيتی و شورای ن" جمعيت اسالمی. "بی حيثيت است

ۀ از ھم گسيختۀ شيراز" جمعيت اسالمی"و " غنی"اختالفات . عمدی بوده تا ارگ حاکميت خود را تثيبت نمايد

 .  را بيشتر تخريب می نمايدحاکميت
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  . اين بھترين فرصت برای مردم است که صدای اعتراض خود را بلند نمايند و دولت را از پا اندازند

 

 

 

 


