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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١٧ جون ٢١
  

  :جمعيت به غنی
 سرنوشت مبارک و  قذافی در انتظارت

  

. نی روز به روز گسترش می يابدربا" جمعيت اسالمی"رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و " اشرف غنی"تقابل 

زدوخورد بين نيرو ھای دولت مستعمراتی و مظاھره چيان که اکثريت آنھا جمعيتی ھا اند، ادامه دارد و تلفاتی ھم وارد 

جمعيتی ھا چندين روز است که دست به مظاھره زده و دولت مستعمراتی را متھم به فساد و قتل مردم کرده . شده است

ن و شوکت دولتی خوشش می آيد و ھم أھم از ش. رئيس اجرائی نمی تواند که درست تصميم بگيرد" دهللاعبدهللا عب. "اند

  . برخوردار باشد" جمعيت اسالمی"و " شورای نظار"سعی می نمايد که از حمايت 

ھره دولت فاسد خيمه ھای مظا. کشمکش بين نيرو ھای دولت مستعمراتی و مظاھره چيان جمعيتی رو به افزايش است

قھر و غضب جمعيتی ھا آنقدر باال رفته است که . چيان را برچيده که به اثر آن يک تن کشته و تعدادی ھم زخمی شدند

اين ". اگر به چنين اعمال ضد بشری ادامه دھی، سرنوشت مبارک و قذافی در انتظارت خواھد بود"گفتند که " غنی"به 

دانيم که عمال غرب در ليبيا چه مصيبتی را  ما می. داده اند" غنی"جمعيتی ھا به بدترين و شديد ترين اخطاری است که 

گاه يمندر دقايق آخر زندگی اش، نيرو ھای اسالمی مورد حمايت غرب، ميلۀ تفنگ را در نش. بر قذافی تحميل کردند

واجه خواھد شد؟ جواب اين آيا غنی ھم به ھمان سرنوشت قذافی م. قذافی داخل نمودند و او را به طرز فجيعی کشتند

ال را آينده خواھد داد، ولی يک چيز آشکار است که کاخ ظلم و ستم بی بنياد خواھد بود وظالم سرانجام سرنگون ؤس

که از دولتی که  يا حامی مردم باشد و يا اين. شورای نظاری موقف خود را بايد معلوم کند" عبدهللا عبدهللا. "خواھد شد

جمعيتی ھا بايد بدانند که موفقيت شان وقتی ميسر خواھد شد که از تنگ نظری قومی . انی نمايدخودش جزء آنست پشتيب

  . مردم را بپذيرندۀو نژادی خارج شوند و ھم

  .مردم بايد خود را برای مبارزات واقعی مردمی نه نژادی و قومی آماده سازند.  را سپری می کندیکابل روز ھای بد

  

 

 


