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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٠۵
 

  در آستراليا"غنی"تظاھرات ضد 

 
 پايتخت آستراليا دست کانبيرا رئيس جمور دولت مستعمراتی کابل در شھر اشرف غنیصد ھا تن از ھم ميھنان ما عليه 

يد از آستراليا، اندونيزيا و سنگاپور به آن د غرض بازغنی. به تظاھرات زدند و روش تبعيضی او را محکوم نمودند

. ردن کمک ھای اقتصادی است که افغانستان به آن نياز دارددست آوه  بغنیھدف عمدۀ سفر . کشور ھا سفر می نمايد

 به کانبيرا، يک عده از برادران و خواھران ھزارۀ ما صدای اعتراض خود را بلند نمودند و خواستار تطبيق نحين رسيد

  .ً ظاھرا از آن حمايت می کندغنیعدالت اجتماعی شدند که 

 که مصروف بازيد از آستراليا می اشرف غنیضد ه ردم ھزاره بدھند که عده ای از م گزارش ھای خبری اطالع می

، دولت مستعمراتی کابل تفاھمنامه ای ٢٠١١در سال . باشد، در شھر کانبيرا تجمع نموده و مظاھره ای را به راه انداختند

 افغان ھای پناه گزين را که مورد قبول آستراليا قرار د رسيانيد که به موجب آن افغانستان بايءرا با آستراليا به امضا

 قدم ھای عملی و غنیما می خواھيم که رئيس جمھور "يکی از مظاھران چيان اظھار داشت که . نگيرند، دوباره بپذيرد

  ".ثر را در مورد حمايت تمام گروه ھای نژادی به شمول ھزار ه ھا برداردؤم

اليا تقاضا نمودند که از اعطای کمک به دولت کابل خودداری ورزد،  زيرا پول مظاھره چيان ھم چنان از دولت آستر

 به شکل صلح آميز به پايان رسيد و غنیسر انجام مظاھره عليه . ھای کمکی در دست جنگ ساالران و فاسقان می افتد

  . کدام تصادمی با پوليس محلی صورت نگرفت

نھا می بايد از آن پشتيبانی نمود، بلکه از اين تظاھرات آموخته، در نه تحق است و ه  بغنیخواست مظاھره چيان عليه 

ھر کجائی که نمايندگان دولت مستعمراتی پای می گذارند، می بايد عليه آنھا چنين تظاھراتی را سازمان داد؛ تا به مردم 

  . گيردجھان فھماند که اين دلقکان نمايندۀ مردم افغانستان نيستند  و نبايد به آنھا کمکی صورت

 


