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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ نومبر ٢٩
  

  و افزايش انسان کشی" حکومت وحدت ملی"
  

. نسان کشی اوج گرفته است اس ھرم سياسی افغانستان تکيه زده اند،أباحت در رقکه دو اعجوبۀ خيانت و  از روزی

سرسام به شکل بين افغانستان محکوم و امريکای حاکم بی نظمی ھا " معاھدۀ امنيتی دو جانبه" بعد از امضای خصوصاً 

  .ھيچ نقطه ای از افغانستان نيست که از نارامی فغان نکشد.  فزونی يافته استیآور

 طالبان و ساير مخالفان دولت مستعمراتی و خود دولت يعنی گروه. جنايت از ھر دو جناح خون مردم را می ريزاند

گان در سرتاسر کدام جناح ديگری از جنايت پيشکه   خواه گروه طالبان است يا اين. مزدور کابل جنايت می آفرينند

بيگناه نابود روزی نيست که يک محلی از کشور در آتش نسوزد و عده ای از مردم . افغانستان وحشت خلق نموده اند

، مخالفان اسپ خود را چھار نعل "امنيت"مين أباوجود الف و گزاف دستگاه ھای امنيتی دولت مزدور کابل در ت. نشوند

شود که خود دولت مستعمراتی کابل ھم  از جانب ديگر شنيده می. سازند دوانند و ضربات خود را بر مردم وارد می می

حق جلوه دھد و آنھا را برای ثبات افغانستان حتمی ه  قوای اشغالگران را بدر بعضی جنايات دخيل است تا موجوديت

به بھانۀ عمليات ضد . حمالت شبانه بر خانه ھای مردم که مدتی معطل شده بود، عنقريب دوباره آغاز خواھد شد. بداند

  .شود واقع میگيرند و ناموس شان در خطر تعرض اجانب  تروريستی، مردم ملکی مورد اذيت و آزار قرار می

قتل و قتال و ويرانی . ھر دو جانب دست نشاندۀ اجانب اند و توظيف شده اند که ضد منافع مردم افغانستان فعاليت نمايند

کار يافته، برای رھائی ازين ورطه  نيرو ھای مردمی و انقالبی بايد ذکه بار ھا ت طوری. کار مزدوران بيگانه است

  .  خاموشی و بی تفاوتی خيانت ملی است.   دست جانيان دولتی و غير دولتی نجات دھندعمل نمايند تا مردم خويش را از

 

  


