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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ نومبر ١٨
  

  فرار مردم از دست دولت مستعمراتی

 

 هکنم که جواب ن آيا درين جھان دولت بی غيرت تر و بی عزت تر از دولت مستعمراتی کابل وجود دارد؟ تصور می

ر کابل توسط امپرياليسم جھانی نصب گرديده، از بی شرافت ترين و مبتذل ترين انسان ھا ی که ددولت مستعمراتي. است

 به حال مردم خويش ندارند و ھرگز به فکر بھبودی وضع نا یاين خفاشان سياسی کمترين ترحم. تشکيل يافته است

 صد ھا خطر کشور را ترک می مردم فالکت زدۀ اين سرزمين جوقه جوقه با. ھنجار و غير انسانی مردم خود نبوده اند

  .گويند تا از شر ميھن فروشان نجات يابند

فقر وبيکاری، ظلم و تعصب، بی .  ھزار نفر کشور را ترک نموده اند١۵٠٠٠٠گزارش ھا حاکيست که امسال بيش از 

ردمی کابل  نسبت به دولت ضد ملی و ضد مهخانگی و بی دوائی باعث گرديده است که مردم اعتماد خود را برای ھميش

 چيز زندگی را در کشور مادری بگذارند  و نيست که به يک بارگی ھمهای ترک وطن کار ساده . از دست بدھند

. کارد به استخوان رسيده و مردم ديگر تحمل اينقدر رنج و غداب اربابان قدرت را ندارند. رھسپار ديار بيگانه شوند

ن را غرض ا خارجه و مھاجررایشورای ضد ملی دولت مستعمراتی که خود متشکل از خاين ترين افراد است، وز

ھر دو وزير بی خرد با کمال بی عزتی و بی حيائی اظھار داشتند که فقدان امنيت و کار داليل . دنداستجواب احضار نمو

. اين دو وزير بی عزت حد اقل راست گفتند که در افغانستان نه کار است و نه امنيت. اصلی فرار مردم از کشور است

که به گناھان دولت مستعمراتی  شتند، به جز اينالبته که راست گوئی خصلت اين دو تن نيست، بلکه ديگر راه فرار ندا

شوند، باآنھم ترجيح  خورند و نابود می ھمه می دانند که مردم ما در جريان فرار به حوادث ناگوار برمی. اعتراف نمايند

  . دھند که خود را از شر دولت خونخوار کابل و عمال آنھا نجات دھند می

 . ه سرنگونی اين نظام ضد ملی استيگانه را.  کنار امدتوان با اين دولت کثيف و ضد مردمی نمی

   


