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  ؟؟ارگ يا شورا: کی راست می گويد
 

مراتی نيست که نيمی ھيچ دستگاه دولت مستع. دولت مستعمراتی کابل  از روز اول در کشمکش و فساد غرق بوده است

ھر سه قوای دولت دست نشاندۀ افغانستان تا گلو در کثافت غرق است . بيشتر از اعضای آن خاين و ميھن فروش نباشند

ين روز ھا بين شورای دولت مستعمراتی و ارگ حرف ھای ادر.  شان فضاء را پيچانيده استيدگی ھایکه بوی گند

ھر سه ارگان دولت مزدور کابل يک ديگر را مالمت می .  اذھان مردم استشود که در واقعيت برای فريب بادله میم

اين عمل قصدی است تا سردمداران دولت فاسد کابل از . نمايند تا رد گم کنند و کسی نداند که جنايتکار اصلی کی است

  .مسؤوليت فرار نمايند

يک عده از وکالی شورای دولت . استًاخيرا بين ارگ و شورای دولت مستعمراتی کابل اتھامات رد و بدل شده 

ت ملی اختالف بر سر قدرت و منابع دولتی باعث اختالف ميان رھبران حکومت وحد"مستعمراتی ادعا کرده اند که 

از جانب ديگر ارگ شورا را به بی کفايتی و خوش گذارانی متھم ". انجام امور شده است رافغانستان و ناکامی آنان د

مجلس نمايندگان اول به مشکالت خود رسيدگی کند چون روزھای زيادی اين مجلس برنامه کاری "نموده و می گويد که 

وحدت "عده ای از اعضای شورای مستعمراتی گفته اند که اختالفات ميان رھبران حکومت به اصطالح ".  است نداشته 

 شکی وجود ندارد، الکن بايد دانست  کمترينهدر صحت بودن اين جمل. ثير گذاشته استأبر امنيت و فساد جامعه ت" ملی

صحه گذاشته و مشوق " وحدت ملی" اعمال ضد ملی دولت حکومت ۀکه ترکيب خود شورا از کسانی است که به ھم

  .خيانت و ميھن فروشی شده است

که يک يا دو تن از اعضای شورا از حکومت ضد ملی دولت مستعمراتی انتقاد می کند، دليل شريف بودن شورا   اين

ھمين شورا بود که بر معاھدات خاينانۀ دو جانبه و . شايد اين نوع انتقادات ھم شخصی و سياسی ھم باشد. يستن

 از نگاه عبدهللا و غنی" وحدت ملی"فرقی بين شورا و حکومت . ستراتيژيک بين افغانستان و امريکا صحه گذاشت

نشسته و طبق معمول حکومت ھم آرام ن. اندبيگانگان  اين طفيلی ھا زادۀ تجاوزات پی در پی ۀماھيت وجود ندارد و ھم

  ".توانيد که منتقد ما باشيد کی به کار ھای خود درست رسيدگی کرده می"به شورا جواب داد که خود شما 

نه شورا و نه حکومت وحشت ملی می . مردم پوست اعضای شورا و اعضای حکومت را در چرم گری می شناسند

  . فريب کاری بس است.  دازدتواند به چشم مردم خاک ان

 


