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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٢٨

 
  کشمکش روبه افزايش شورا و حکومت

  

  

درين روز ھا بين شورای دولت مستعمراتی و حکومت دولت مستعمراتی مشاجراتی صورت گرفته که فضای 

چند روز قبل معاون شورا به نام . بسته به اجانب را بيشتر مکدر ساخته استروابط غير حسنۀ اين دو قوای وا

  ادعا نمود که حاميان و طرفداران سازمان تروريستی داعش از جانب حکومت حمايت می"محمد ظاھر قدير"

 "قديرظاھر "ين خصوص تحقيقات نمايد تا درستی و نادرستی ادعای ات را تعيين نموده تا دريأغنی ھم يک ھ. شوند

  .ثابت گردد

 رئيس جمھور دولت "اشرف غنی"بر مبنای ادعای معاون شورا به ارتباط حمايت حکومت از حاميان داعش، 

ت تحقيق به زودی تشکيل شده تا در خصوص ادعای معاون شورا يأمستعمراتی کابل دستور داده است که يک ھ

ثير منفی آن را بر افکار عامه أ را جدی گرفته و ت"ظاھر قدير"ارگ اعالم کرد که ادعای . تحقيقات کامل نمايند

. ت تعيين شده مکلفيت دارد تا نتايج تحقيقات خود را به اطالع دولت و ملت برسانديأبنابران ھ. داند خطرناک می

 را رد "ظاھر قدير"ونيت قانونی دارند، اگرنتايج تحقيقات طوری باشد که ادعای  که اعضای شورا مصباوجودی

ال ؤگر زير سمنحيث تھمت" قدير" دولت مستعمراتی متشنج تر خواھد شد و شخصيت خود ۀنمايد، روابط اين دو قو

  . خواھد رفت

 در يک جلسۀ علنی شورا ادعا کرد که رھبران و قومندانان داعش در کابل زندگی می نمايند و به "ظاھر قدير"

تواند ادعای خود   می"ظاھر قدير"معلوم نيست که آيا . آمد دارندسسات امنيتی رفت و ؤبعضی سفارت خانه ھا و م

  .تواند وضع سياسی کشور را دگرگون نمايد را به اثبات برساند و اسنادی ارائه دھد؟ درغير آن، ادعايش می
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 ۀدانند که ھر دو قو الکن يک چيز را ھمه می. شود اين نوع بازی ھای سياسی ھر روز در افغانستان مشاھده می

 دست نشاندۀ اجانب اند که بعضاً مانند سگ و فقير به يک ديگر حمله می نمايند تا ھر يک نزد باداران اجنبی ،دولت

  . افغانستان ھم شورای مزدور دارد و ھم حکومت مزدور. محبوب القلوب شوند

  

 

  

  

  


