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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٢٩
 

  سقوط می کند؟" وحشت ملی"آيا حکومت 

  
  

گاه يرو می شوند و پا ه روبیاسيت سي كه با بحران مشروعئیحكومت ھا"در محفلی اظھار داشت که " ضياء مسعود"

 شوند تا دست به ھر اقدام فراقانونی و غيرعادالنه برای حفظ یر مي خود را از دست می دھند ناگزی مردمیھا

که خودش جزء حکومت   را افاده می کند، زمانیااين معن" مسعود"اين گفتار ."  خودکامگی و بقای قدرت شان بزنند

که اين فروخته شده  در حالی. حاال حکومت بدون خودش مشروعيت نداردبود، نظام مشروع بود ولی " وحشت ملی"

نامشروع ترين، در آن سھيم بود، يکی از " مسعود" که خود  آنسيسأبايد بداند که اين نظام فاسد کنونی از روز اول ت

  . که کی در رأس قدرت نصب شده است يناترين و خاين ترين نظام ھا در جھان است، صرف نظر ازفاسد 

در گفتار خود طوری حرف می زنند که گويا شريف . تعداد زيادی از تشنگان قدرت در افغانستان شرم و حياء ندارند

 بينی نظر می قعالکن برای کسانی که به جريانات افغانستان از زاويۀ بيطرفی و وا.  زمين اندۀترين انسان ھای روی کر

ن امريکائی، ھويت ضد بشری اين دولت آشکار شده ااين نظام مزدور در کابل توسط متجاوزافگنند، از زمان استقرار 

" عطاء"يا " اتمر"يا " عبدهللا"يا " غنی"يا " مسعود"يا " قانونی"در رأس آن باشد يا " کرزی"است، فرقی نمی کند که 

از وظيفه اش برطرف کرده را  او "غنی"حال شاکی است که " ضياء مسعود. "و يا ھر سگ ديگر" خليلی و محقق"يا 

مستر .   تعريف و توصيف می کردهبود و از او ھميش" مسعود"فرد ايده آل " غنی"که قبل از برطرفی،  است، در حالی

مردم به آروزی سقوط حکومت نه، بلکه خواستار سرنگونی اين نظام فاسد ھستند که خودت و دارودسته ات ھم ! مسعود
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مردم می خواھند که اين سيستم ضد بشری  . کند دردی را دوا نمی"  عبدهللا–غنی "سقوط .  بودجزء نابود شدگان خواھی

 در يک صف قرار خواھيد داشت و از يک ديگر حمايت "غنی"و مزدور از بنياد منھدم شود که در آن وقت خودت و 

  . خواھيد کرد

 استعمار به قدرت نشاند و کدام فرقی در ھر دوی شما را.  شخصی است که خريدار ندارد"غنی "مخالفت خودت با

  . ھيت نداريدام

  

  

  

 

 


