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   کابلعبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اکتوبر ٠١
 

 "وحدت ملی"بيھودگی حکومت 
  

از . ردگذ  عبدهللا که به نام حکومت وحشت ملی مسما شده است، می–غنی " وحدت ملی"يک سال از نصب حکومت 

آغاز تا امروز ثابت شده است که حکومت وحشت ملی يکی از بی کفايت ترين حکومات در تاريخ سياسی کشور شمرده 

 .امريکا اين نظام را بر مردم ما تحميل کرد تا اميال استعماری اش حفظ گردد. شود می

 –، شاريدگی حکومت وحشت ملی غنی گونه مقاومتی مواجه نشدند حادثۀ قندوز و يورش طالبان به اين شھر که با ھيچ

ھنگی در داخل دستگاه حکومت، توطئه گری عليه يک ديگر، معامله گری با طالبان ھماعدم . دھد عبدهللا را نشان می

سقوط قندوز خود يک پيروزی بزرگ . که موقتی ھم باشد، شده است ھمه منتج به تسخير قندوز و حاکميت طالبان ولو

 قوای متجاوز امريکا و ناتو که پشتيبان دولت مستعمراتی کابل است در افغانستان حضور دارند ھنوز. برای طالبان است

  .که چنين رسوائی به وقوع پيوسته است

تواند که نيرو ھای دولت مستعمراتی بدون موجوديت قوای متجاوز چه خاکی بر سر خود خواھد    تصور شده می

سرتاسر کشور، بی نظمی در دستگاه حکومت وحشت ملی، فساد و ترويج مواد مخدره در مجموع بی امنيتی در . ريخت

صد مردم از طرز کار حکومت در ۶٧نظر به آخرين احصائيه، . شھرت اين حکومت فاسد را به کلی منھدم کرده است

ی نظام استفاده خواھی نخواھی طالبان و ساير مخالفان دولت مستعمراتی ازين بی کفايت. وحشت ملی ناخشنود ھستند

  .نموده و ضربات خود را در مواقع الزم وارد می نمايند

شت ملی که غرض اشتراک در ھفتادمين اجالسيۀ مجمع عمومی ملل متحد به حعبدهللا عبدهللا رئيس اجرائی حکومت و

دست برود، گروه ژيک قندوز از ياگر شھر سترات. سوی قندوز شتافته نيويارک رفته بود، به کابل بازگشت و به عجله ب

ھای شورای نظار، منافقين جمعيت اسالمی و دوستم مرکز عمده ای را از دست خواھند داد و شکست غير قابل جبرانی 

  .را متحمل خواھند شد

ضربات اين بی نظمی و خودسری را اولتر . که حکومت وحشت ملی در يک سراسيمگی کامل قرار دارد  خالصه اين

زمان قيام سرتاسری فرارسيده است تا کشور و مردم ما  از شر اين . ور تحمل می نماينداز ھمه مردم بی وسيلۀ کش

  . دولت و طالبان رھائی يابند

 

 


