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سرگردانی اشرف غنی
اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل سرگردان دور دنيا می گردد تا راه نجات برای خود بيابد .چند روز
قبل به عربستان رفت تا برای "پاک ساختن" خود عمره به جا آورد .چند روز بعد يکجا با عبدﷲ به امريکا می رود تا
ھر دو سر سپردگی خود را به واشنگتن ثابت سازند .ھمچنان گفته می شود که ماه آينده سفری به ھند خواھد داشت .اما
اينرا نمی داند که راه نجاتش نه رفتن به سوی عربستان است و نه پايبوسی امريکا .اشرف فقط و فقط بايد با مردم
خويش در پای صحبت بنشيند و از آنھا استمداد بجويد که اجازه و جرأت آن را ندارد ،زيرا که او متکی به اجانب است.
در داخل ،حکومت و حشت ملی ھنوز نتوانسته است که کابينۀ نيم بند خود را تکميل کند .خدا می داند که چقدر وقت
ديگر را در بر خواھد گرفت تا غنی و عبدﷲ بتوانند پستھای خالی وزارت خانه ھارا پر کنند .مردم معتقدند که حد اقل
يک سال را خواھد گرفت که حکومت وحشت ملی بتواند اعضای کابينه را جا بجا نمايد و آنھم در صورتی که بندشی
پيش نيايد.
موضوع صلح با طالبان کودن ،قسمت اعظم وقت دولت مستعمراتی کابل را در بر گرفته است .غنی به ھر سو دست و
پا می زند تا راه عالجی پيدا کند .يک نظام ضد مردمی و ضد ملی بايد ھمينطور باشد .در ھمچو نظام ھا ،اتکاء به
اجانب است نه مردم خويش .اين حالت را در  ١٣سال گذشته ديديم که ھمچنان تداوم دارد .نابسامانی ھای نظام
مستعمراتی نشان می دھد که آيندۀ حکومت وحشت ملی سياه و ناگوار بوده و شايد ھم از ھم بپاشد.
اين بھترين زمان برای يک قيام ملی و مردمی سرتاسری است .نيرو ھای مبارز و انقالبی بايد به حجم کار ھای
مبارزاتی خود بيفزايند تا فرصت از دست نرود.
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