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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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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٠۴

 
  اعتراضات مردمی اوج می گيرد

  

ی زده و بی کفايتی دولت مزدور را در اکابل دست به تظاھرات گسترده مردم کشور، باالخص ھم ميھنان ما در  

ھر دو بايد کنار " عبدهللا"و " غنی"اعتراض کنندگان اظھار می دارند که . موده اندناکامی تأمين امنيت محکوم ن

 امنيتی دولت مستعمراتی و یدر جريان تظاھرات، نيرو. بروند تا فرصت برای افراد شريف و مردمی آماده شود

ھنوز مردم کابل از  . ندمزدور کابل، به روی تظاھر کنندگان آتش گشودند و بار ديگر قتل و قتال را به راه انداخت

 می جان سپردند، رھائی نيافته اند که مزدوران دولت ٣١برگزاری مراسم جنازۀ متعلقين خود که به اثر  انفجار 

  .جنازه ھای ديگری را به ايشان تحويل می دھند

ر بعد از کشتا. انفجار روز چھار شنبه گذشته صد ھا تن را کشته و زخمی ساخت. مردم کابل ھنوز در ماتم اند

گروه ھای . کشتار برای ھم ميھنان ما درين شھر ستمکش فرصت نمی دھد که مرده ھای خود را به گور بسپارند

اخير، ھم مينھان ما بعد از انفجار تباه کن . تروريستی و دولت مستعمراتی کابل مردم ما را می کشند و لذت می برند

يکی از تقاضا ھای .   ريختند تا قھر و غضب خود را نسبت بی کفايتی دولت فاسد و مفسد ابراز بدارندبه خيابان ھا

. رئيس اجرائی نظام دست نشاندۀ کابل است" عبدهللا عبدهللا"رئيس جمھور و " اشرف غنی"معترضان استعفای 

بنابران بايد از صحنه کنار . مايدحکومت وحدت ملی قادر نيست که امنيت ما را تأمين ن"معترضان می گويند که 
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غنی و عبدهللا به نيرو ھای امنيتی دستور داده اند که به تظاھر کنندگان فير نمايند و جلو مظاھرات را ". برود

مردم ھمچنان . دھند الکن مردم دلير کابل از ھيچ گونه تھديد نترسيده و کماکان به اعتراضات خود ادامه می. بگيرند

  . مشاور امنيت ملی، وزير داخله و رئيس سازمان امنيت ملی شده اندخواستار برطرفی 

 

  . اگر اعتراضات و تظاھرات مردم کابل ادامه يابد، به موفقيت بزرگی نايل خواھند شد

 

 

 


