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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ جنوری ٠٧
  

   روز اول حکومت وحشت ملی١٠٠
  

 ١٠٠توان   اين مدت را می.  روز سياه از عمر حكومت وحشت ملی گذشت که نه  تحولی داشت و نه  اصالحی١٠٠

 روز بيشتر نوميدی و سرگردانی ١٠٠ روز بيکارگی در ادارات، ١٠٠ روز انتظار بی پايان، ١٠٠روز بردگی، 

اين است نتيجۀ تحميل .  ساحات ناميدۀ روز  عقب روی در ھم١٠٠ روز کشتار و نا امنی و در مجموع ١٠٠مردم، 

 .حکومت وحشت ملی از جانب بيگانگان بر مردم ما

آيد و  است كه اين وضعيت نابسامان، تا چه زمانی ادامه خواھد يافت؟ آيا تحول و اصالحات به ميان می ال اينجؤس

در روز ھای اول  . حكومت وحشت ملی پيش از وقت باشد" کامل"شايد ھنوز طرح مسألۀ ناكامی . تداوم خواھد يافت

 حامد کرزی و شرکاء را جشن گرفتند، به سال حکومت خاينانۀ١٣تشكيل حكومت وحشت ملی، مردم افغانستان پايان 

 سال  از يکسو بی جھت به اميد ٣۶اگر مردم ما  در خالل . که دو مزدور نو شايد بتوانند بھتر عمل نمايند اميد اين

ظاھراً سه دليل عمده . فراموش شان نشده است"  كش قديم بخير ياد كفن"کاذب دل بسته اند، اما از جانب ديگر مقولۀ 

  :بست کنونی شده است باعث ايجاد و تداوم بن 

  . ـ اختالف شديد بين غنی و عبدهللا بر سر تقسيم پست ھای کابينه١

  . ـ اختالف ميان اعضای ھر دو تيم در گرفتن امتياز٢ 

  . ت ملیـ مداخلۀ کشور ھای بيگانه در جايگزينی جواسيس خود در حکومت وحش٣

صرف نظر از دليل و يا داليل . بدون ترديد، داليل نا معلوم  ديگری ھم  وجود دارد كه تاھنوز افشاء نشده است

شبرد امور، بايد بدانيم که اين نظام از خود اراده و توانائی تصميم يناکامی حکومت وحشت ملی در تشکيل کابينه و پ

 پرچمی و يا حاکميت –ند حکومت مستعمراتی کرزی و نظام خلقی  عبدهللا  مان–شرکت سھامی غنی . گيری ندارد

در ھمچو نظام ھای ضد ملی، اشتباه  بزرگ اين . وحشيان جھادی و طالبان تاريک انديش مزدور و فروخته شده است

.  نمايند اول خدمت گذار اجانب اند تا بقاءۀاين نوع نظام ھا به درج.  است که انتظار خدمت به مردم  را داشته باشيم

که مردم حاکميت را در دست نگيرند و خود را از سلطۀ اجانب و مزدوران داخلی رھا  در ھر جامعه، تا زمانی

  .  نسازند، سعادتی نصيب مردم نمی گردد

  .به پا خيزيد و نظام دست نشاندۀ اجانب را سرنگون سازيد!  مردم بيچاره و بدبختای

  

 

  


