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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اپريل ٠٨

  

  نارامی ھای اجتماعی وسعت می يابد
.  عبدهللا، مردم آھسته آھسته صدای اعتراض خود را بلند می نمايند–نسبت بی کفايتی حکومت وحشت ملی غنی 

گذرد، اما تا حال اکثر وزارت خانه ھا خالی است و کشمکش  حميلی وحشت ملی میشش ماه از تشکيل حکومت ت

کارد به استخوان رسيده و مردم بيشتر تحمل بی امنيتی و بی بند باری مقامات . غرض تعيينات در باال ادامه دارد

  . دولتی را ندارند

مظاھره . ه و خواستار کاھش ماليات شده انددکانداران و کسبه کاران در کابل مظاھره نموداز چند روز قبل يک عده 

آنھا ھمچنان از پول خوری و رشوه . کنندگان می گفتند که ماليات کمرشکن کامالً غير منصفانه و غير عادالنه است

. مورين کثيف از کار کوتاه شودأمورين  موظف ماليه و بلديه شکايت سر داده و تقاضا نمودند که دست مأستانی م

مين نموده تا بتوانند در سايۀ آرامش أھمچنان از دولت مستعمراتی کابل خواستند که امنيت مردم را تمردم معترض  

اين حد اقل خواست مردم از مقامات دولت مستعمراتی کابل است که شب و روز . به زندگی و کار خود ادامه دھند

تواند به يک  ھشيارانه رھبری شود، میاين خيزش ھا اگر . در فساد غرق اند و ھرگز به مردم خويش نمی انديشند

ناگفته نبايد . نيروی عظيم مردمی و ملی مبدل شده  و دولت مستعمراتی را در زير فشار و ضربات خود قرار دھد

. مورين خود را بپردازدأگذاشت  که رشد اقتصادی افغانستان به صفر رسيده و دولت حتا قادر نيست که معاشات م

  .  دولت مستعمراتی کابل محسوب ميشوداين حالت زنگ خطر برای

وظيفۀ نيرو ھای پيشرو اين . اکثراٌ معتقدند که که شرايط کنونی ميتواند بھترين زمان برای قيام ھای مردمی باشد

است که شانه به شانه با مردم خود استاده شوند و آنھا را در مسير واقعی مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع داخلی 

   . ياری دھند

  

 

 


