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  کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ مارچ ٢٢
 

 ؟!چه سال نوی
روزی نيست که مردم نگون بخت ما يک يا چند عضو . دھد سال ھاست که ملت به خون نشستۀ افغانستان کشته می

ی را ويران نسازد و روزی اروزی نيست که امپرياليسم در کشور ما انسان نکشد و خانه . خود را از دست ندھندفاميل 

پس کدام نوروز توانسته است . نيست که تروريست ھای اسالمی کسی را به ھالکت  نرسانند و فاميلی را داغدار نسازند

 ١٣٩۶شود که سال  ارت و بد خواھی نمايد؟ تصور نمیکه  برای مردم ما خوشبختی بياورد و محبت را جايگزين شر

  . و مردم را به سوی سعادت رھنمون سازدهھم تغييری در افغانستان اشغال شده آورد

نيرو ھای تھاجمی امپرياليسم با دولت مزدور کابل ھمچنان به تاخت .  باز ھم سال کشتار و بيرحمی خواھد بود١٣٩۶

دولت مستعمراتی و  . وديت خود را به زور برچه بر مردم ما تحميل خواھند کردوتاز خود ادامه خواھند داد و موج

مزدور کابل نه از خود اراده دارد و نه توانائی که بدون توپ و تانک امپرياليسم به حيات شرم آور و غير شرفتمندانۀ  

.   امپرياليسم به غارت مال وجان مردم خواھند تاخت و خواھند کشتگروه ھای مافيائی اسالمی با حمايت. خود ادامه دھد

بيرحمی اين قوای سياه مافيائی با اسلحۀ دين مردم ما را به بد ترين وجه در قبضه خواھند گرفت که مجال تنفس آزاد  با 

ما حرام خواھند خوکان طالبی ھمراه با گوريال ھای داعشی خواب را بر مردم . را برای کسی باقی نخواھد گذاشت

 سال نيک نخواھد بود و مانند ساليان ١٣٩۶پس . را سبب نگردندديگری ی کشتار و ويرانساخت وروزی نخواھد بود 

پس چه بايد کرد؟ مبارزۀ ھمه جانبه می تواند درد ما را کم و بيش تسکين دھد و . پار سعادتی برای ملت ما نخواھد آورد

شود،  بی تفاوتی و به من چه که از سوی دشمنان داخلی و خارجی تبليغ می. مايدمردم را به سوی آيندۀ روشن  کمک ن

  .دشمن فعاليت و تحرک ھر انسان است که بايد از آن فرار کرد

 پر تحرک تر شوند تا کشور را به سوی استقالل و آزادی کامل به حرکت ١٣٩۶اميدوارم که مردم شجاع ما در سال 

  .  درآورند

   

 

 


