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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢٠
 

  " عبدهللا-غنی "حکومت غير مشروع " مشروعيت"پايان 

  
 لعنت بر سر ھر دو

 بعد از  عبدهللا–غنی " وحدت ملی"اگر تصور کنيم که حکومت . اال شايد گيچ کننده معلوم شود، اما واقعيت داردعنوان ب

يک حکومت وقتی می تواند . پيدا کرد، الکن در نفس خود دو بار غير مشروع بوده است" مشروعيت"موافقت ھر دو 

 –غنی " وحدت ملی"حکومت .  "در آن دخيل نگرددمشروع باشد که زادۀ ارادۀ مردم يک کشور بوده و دست اجانب 

که امريکا و  با وجودی.  مردم ما تحميل گرديد، از روز اول مشروعيت خود را از دست دادر که توسط امريکا بعبدهللا

از عمال شان در داخل کشور سعی می نمايند که اين حکومت را مشروع جلوه دھند، اما ھيچ فردی به جز يک عده 

  . که اين را بپذيرند،کاسه ليسان مسلکی حاضر نشده اند

 به پايان رسيد "عبدهللا" و "غنی"  عيسوی، توافقنامۀ  دوسالۀ ٢٠١۶ سپتمبر ١٩ شمسی مطابق به ١٩٩۵ سنبله سال ٢٩

ير در باال گفتم که اين حکومت دوبار غ. شود جيره خواران استعمار ھم پايان يافته تلقی می" وحدت ملی"و حکومت 

 یدر خالل دو سال. که توسط امريکا بر ما تحميل گرديد که انتخابات تقلبی بود و دوم اين اول اين: شود مشروع تلقی می

.  مفيدی انجام ندادندسر و کلۀ يک ديگر زدند و ھيچ کار به عبدهللا و غنیمی گذرد، " وحدت ملی" حکومت عمرکه از 

مردم ما کمترين اعتماد و احترام به اين دو . ً مطلقا غير مشروع ساختاعمال اين دو تن ھمين حکومت غير مشروع را

 ھرگز نمی توانستند که اين دو سال ھم عبدهللا و غنی،   وزير خارجۀ امريکا نمی بود"جان کری"اگر مداخلۀ . تن ندارند

 دًصال قانونيت ندارد چه رس  ا عبدهللا–غنی " وحدت ملی" سپتمبر، حکومت ١٩ سنبله و ٢٩بنابران، بعد از . دوام کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

حکومتی که مصدر خدمتی به . گذاشته اند" وحشت ملی"مردم ما به حق نام اين حکومت را .  به مشروعيت دوامدارش

  .ًمردم و کشور خود نباشد، واقعا که برای مردم وحشتناک است

  . يگانه راه نجات از دست اين شرف باختگان، انھدام کامل اين نظام است و بس

  

  

 

  

 

 

 
 


