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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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 Political  سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٩
  

  نا کارآئی دولت مستعمراتی در کمک به زلزله زدگان
  

شد و ه اند که قھر طبيعت بر آنھا نازل مردم ستمکش ما ھنوز از مصيبت ھای جنگ ھای تحميلی مصنوعی رھائی نيافت

دولت بی کفايت مستعمراتی کابل  که مصروف .  نفر را به ھالکت رساند و ويرانی ھا بيشماری را سبب گرديدصد ھا

آيا اين دولت کثيف . تواند به مردم مصيبت زدۀ خود کمک کند خواھد و يا نمی درونی خود است، نمیھای کشمکش 

  واجب االطاعت است؟

  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  
صد ھا خانه .  تعداد زياد ھم ميھنان ما را به کام مرگ فرو برد و خرابی زيادی را به وجود آورده، درج٧.۵زلزلۀ شديد 

ی دلخراش نگاه کنيم تا بتوانيم به عمق به عکسھا. و مزرعه نابود شدند و ھست و بود مردم به يک بارگی منھدم گرديد

 کشور را فرا گرفته و خون و آتش در ھمه جا جاری است، وقوع ۀکه جنگ و ستيز ھم در آوانی. فاجعه پی ببريم

  .حوادث طبيعی مشکالت بيشتری به  ابعاد انسانی قضيه افزوده است

اين نامردان وابسته به اجانب تا حال . مزدور سال ھاست که مصروف جنگ و جدال با خود و طالبان است دولت 

د توانست ننتوانسته اند که لست وزرای خود را تکميل نمايند يک حکومت با کيفيت را به وجود آورند،  پس چطور خواھ

  .ش کمک ھا بشری را بفرستندکه با توانائی به کمک مصيبت زدگان زلزله بشتابند و به مردم خوي

موران دولت مزدور کابل را کور ساخته که بتوانند يک دقيقه ھم به فکر أ خوری و بی عدالتی چشمان مت خيانت، رشو

دزدان مسلکی، فيودال ھای نظامی و سياسی، جنگ ساالران حرفه ئی و دولت مستعمراتی ھمه . مردم بدبخت خود باشند

کمک ھای دولت مستعمراتی . ه کشور را به تاراج ببرند و مردم را در جھنم رھا کنندبا ھم تشريک مساعی دارند ک

کمک ناچيز . رود طور الزم به آسيب زدگان نمی رسد، بلکه يک قسمت آن در راه از جانب دزدان دولتی به يغما می

  . آنھم دل و نادل توسط مزدوان اجانب با تحقير و توھين توزيع می گردد

  . کومت داری، نبايد از چنين دولت مزدور اطاعت کرد و آن را واجب االحترام شمردبا اين شيوۀ ح

 

 
 


