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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٠١
 

 حکومت وحشت ملی و دگرگونی احتمالی
اکنون شايعات . وردمروز قبل در مورد استعفای پی در پی بعضی از مقامات دولت مستعمراتی کابل ذکری به عمل آ

 تغييرات وسيعی را در کابينه و  عبدهللا–غنی " وحشت ملی"زيادی در کابل در چرخش است که احتمال دارد حکومت 

بعد از استعفای اختياری و يا اجباری يک عده از وزرای ضد ملی دولت مستعمراتی کابل، .  واليات به راه اندازد

  . برھاند" ضعف ھميشگی" قضايا برخورد جدی نمايد و خود را از دارد که با" تصميم "عين و غينحکومت 

در . که بار ھا گفته شده، دولت مستعمراتی کابل يکی از فاسد ترين و بی تصميم ترين دولت ھا در جھان است طوری

طالبان ھمين ضعف اين نظام است که . ھيچ ساحه، دولت مزدور کابل نتوانسته است که از خود ابتکار مثبت نشان دھد

 يک غنی و عبدهللاتمرکز قدرت در دست دو تن يعنی . دھد و آنھا را به يک دندگی تشويق می نمايد ت میأرا بيشتر جر

اين يکی از . موران عالی رتبه را از يک نواختی خسته ساخته و ابتکار عمل را از ايشان گرفته استأعده از وزراء و م

  .يوسيت را خلق نموده و باعث شده که يک تعداد خود را از کار دور سازندأداليلی است که  م

که تا ھنوز ادامه دارد، اين نظام را به بن بست ھای مواجه ساخته " وحشت ملی" ھمچنان تضاد ھا درونی در حکومت 

 است که مستلزم شايعات چنين است که دولت مستعمراتی در صدد يک خانه تکانی. امور را به کلی فلج ساخته است و

ناگفته نبايد گذاشت که فشار باداران خارجی در آوردن اصالحات ھم باعث شده است که دولت . تصفيه ھا خواھد بود

عين و بنابران، . تر عمل نموده تا معاشات شان قطع نگردد و در نھايت تعويض نگردند" جدی"مستعمراتی يک کمی 

ھانی يک پارچه نشان داده و سرسپردگی خود را به باداران اجنبی با دل و  می کوشند که خود را در انظار جامعۀ جغين

  .جان ثابت نمايند

  مانند اخالفش ھرگز موفق نخواھد  عبدهللا–غنی "  وحشت ملی"با اتکاء به گذشتۀ سياه اين مزدوران بيگانه، حکومت 

  . ندۀ مردمی مقاومت نمايديک دولت مزدور نمی تواند برای مدت طوالنی در مقابل نيرو ھای  طوف. شد

  

 

 

 
 


