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  کابل- عبد امينی

  ٢٠١۴ دسمبر ١٨

  

  حکومت وحشت ملی
 عبدهللا –بی  سروسامانی، از ھم پاشيدگی، بی امنيتی و بی ثباتی باعث شده است که ھم ميھنان ما اسم نظام بی نظم غنی 

 که اين يک اسم با مسماست و جا دارد ھمين لقب را به اين نظم بی لگام اطالق واقعاً . بگذارند" وحشت ملی"را حکومت 

 .نمود

دانست که اين دو دلقک با اين  اما نمی.  عبدهللا را بر ملت ما تحميل کرد–امپرياليسم امريکا حکومت وحشت ملی غنی 

ن دولت از ھر امخالف. ساحۀ امنيتی، نظام وحشت ملی با وحشتناکترين حالت مواجه استدر . اندازه بی کفايت باشند

روزی نيست که تعدادی از مردم ملکی و بی گناه به اثر بم گذاری . قماشی که اند، کمترين رحمی بر مردم خويش ندارند

از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، جنايتکاران می . يا حمالت خود کشانه جان ھای شيرين خود را از دست ندھندو 

با خلق نظام وحشت . تواند کاری از پيش ببرد کفايتی کامل نمیبی تازند و می کشند  و حکومت وحشت ملی ھم با 

  .  رفته استتوسط وحشيان امريکائی، وحشت در افغانستان چند برابر باال 

ظلم و ستم بر مردم از . کند در ساحۀ اقتصادی و اجتماعی، فقر، بيکاری، دزدی، قاچاقبری و رشوت ستانی بيداد می

مورين مفسد دولت فاسد افغانستان و  فيودال ھای نظامی و سياسی، وحشت خاصی را در افغانستان مستولی أجانب  م

. برند  به طالبان و ساير مخالفان دولت مستعمراتی پناه می،شت ملیمورين حکومت وحأمردم از ترس م. ساخته  است

خورند و قربانی بی عدالتی و  ورند، از آنسو؛ سيلی محکم می آکه، مردم مظلوم ما به ھر سو که رو می تاثر آور اين

  .گردند جنايات بی پايان وحشيان دولتی و غير دولتی می

 و درھم شکستن ماشين حکومت وحشت ملی راه عالج و رھائی مردم ما از پس چه بايد کرد؟ انقالب و باز ھم انقالب

  .      زنجير استبداد خواد بود

 

  


