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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ مارچ ٢٩
 

  کابل سير نزولی شھرت دولت مستعمراتی
ان راضی نبوده و بدگمانی نظر سنجی ھای مختلف بيان کنندۀ اين واقعيت است که مردم کشور از نظام موجودۀ افغانست

صد مردم  در ٨٠سسۀ گلوپ ترتيب گرديده است، بيش از ؤدر يک احصائيه که توسط م. و بدبينی شان بيشتر شده است

 در کمترين ،اين رقم وحشت آور. صد رضايت دارنددر ١٧از عملکرد دولت مستعمراتی کابل دلخور بوده و صرف  

  .شود درجۀ نارضايتی از عبدهللا نسبت به غنی بيشتر تثبيت شده است گفته می. کشور ھای جھان ديده شده است

اکنون نظر سنجی . در جھان معرفی شده استدولتھا ًدولت مستعمراتی کابل قبال از جانب ملل متحد از زمرۀ فاسد ترين 

و آرزو دارند که ھر  بوده دست نشاندۀ امريکا در کابل ناراضاخته است که مردم بيچارۀ  ما سخت از دولت سھا آشکار 

  .چه زودتر بساط اين نظام چيده شود

 تن مصاحبه صورت گرفته گويای ٢٠٠٠ واليت افغانستان انجام شده و  با بيش از ٣۴سسۀ گلوپ که در ؤنظر سنجی م 

  .ر اريکۀ قدرت نصب شده اندبحقيت غير قابل انکار حس بدبينی مردم نسبت به افرادی است که توسط اجانب 

ت به قدرتمندان تعجب ندارد، زيرا اينھا برای اجانب کار می نمايند نه برای مردم ب افزايش حس بدبينی مردم نس

  .افغانستان

را نمايندۀ امپرياليسم امريکا می دانند که مصدر کمترين " وحدت ملی" در مجموع مردم افغانسان حکومت به اصطالح 

صد از عبدهللا نارضايتی خود را ثبت در ٨۶صد  از غنی و در ٧۶نجی در نظر س.  برای مردم کشور نشده استیخدمت

در آغارکار حکومت وحشت ملی مردم متوقع بودند که اين دو اعجوبۀ خيانت و خباثت شايد يک اندازه خدمتی . کرده اند

. يش نبوده استکرده بتوانند تا مردم بی وسيلۀ کشور کمی راضی گردند، الکن اکنون معلوم شده است که اين خيالی ب

  . افرادی که نظر مثبت ارائه داده اند، صرف کسانی اند که به  يک نحوی  از موجوديت اين نظام فاسد مستفيد می گردند

  . عالج کار درين است که اين نظام بايد از ريشه منھدم گردد و يک نظام مردمی و ملی جانشين آن گردد

 

 

 
 


