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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٠۴

 شش ماه خيانت و بيھودگی

 

 دو دلقک تاريخ

اين دو اعجوبۀ خيانت و قباحت توسط امپرياليسم . گذرد  عبدهللا شش ماه می–از عمر حکومت وحشت ملی غنی 

اين دو شرف . انستان تحميل شدند تا اميال امپرياليستی اربابان خود را در کشور ما پياده نمايندامريکا بر ملت افغ

 قدرت قرار ۀر اريکبباخته برای خدمت به مردم خويش مقرر نشده اند، بلکه برای سرسپردگی و بردگی به اجانب 

  .داده شدند

گرفت که غنی و عبدهللا  گذشته، امريکا تصميم بعد از انتخابات تصنعی و تقلبی خجالت آور رياست جمھوری سال

گذرد، ھنوز نتوانسته  در خالل شش ماه که از حيات سياسی ننگ آور اين دو دلقک می.  در خدمت بگيردرا مشترکاً 

عکس، بی ه ب. ھيچ کار توليدی و مفيدی در خالل اين شش ماه انجام نيافته است. اند که کابينۀ خود را تکميل نمايند

فاجعۀ فرخنده .  طور قابل مالحظه ای افزايش يافته استگری بی نظمی، بی امنيتی و لجام گسيختگی اخوانيثباتی،

  . عبدهللا بود–که خونش سال نو شمسی را رقم زد، اوج بيھودگی و فرومايگی حکومت وحشت ملی غنی 

تا بتوانند پشتوانۀ اجانب را در ادامۀ   دست آورد ھای اين دو ننگ تاريخ چند سفر به کشور ھای  خارجی بوده  

.  روز افزايش يافته استبه سوء ظن مردم نسبت به روش حکومت وحشت ملی روز .  نظام مزدور خود داشته باشند

 نظر و صحبت يکی توسط فرد ديگری رد می. حتا ميان اعضای دولت دست نشانده کمترين اعتمادی وجود ندارد

که در خالل اين شش  چيزی. ان  اطاعت ندارند، بلکه با مخالفان ھمکاری می نمايندنيرو ھای امنيتی از آمر. شود

 توسط طيارات بی پيلوت درون و کشتار مردم ملکی است که برای بقای حکومت هماه بيشتر شده، بمباران بالوقف
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شغال افغانستان را نمايند غنی و عبدهللا به امريکا رفتند تا از اين کشور تقاضای  تداوم ا. شود  میءوحشت ملی اجرا

  . عبدهللا– ھندسی غيرت و شرافت غنی سقوطاين بود . که با خوشی وقدردانی از جانب امريکا پذيرفته شد

اگر نظام دست نشاندۀ کابل سرنگون نگردد، سعادت . مردم ما بايد برای مقابله و مبارزۀ دوامدار خود را آماده سازند

 .    افغانستان خواھد بوديک آرزوی دست نيافته برای مردم 

 


