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 Reports گزارش ھا

  
  گزارشگران پورتال

١٠.٠۵.٠٩  
  

  گزارش تصويري
  

  ي در شهر كابلتظاهرات ضد امريكائ
  بهاريكه تابستان داغ مبارزات انقالبي را درقفا دارد

  ) مي10يكشنبه (
)29(  

 
روز صبح مرگ ب ه ام ود ک اھراتی ب دی تظ عار کلي دانش، ش ا و متح ور ٢٠(ر امريک از سوی محصالن ) ١٣٨٨ ث

زار شد سر، . پوھنتون ھای کابل جلوی دروازه عمومی پوھنتون کابل برگ ان پ ار نوجوان ه در کن ن تظاھرات ک در اي

د،  از واليات مختلف کشور چون باممحصل تن ٧٠٠دختران نيز حضور داشتند بيشتر از  ر، ھلمن ان، بدخشان، کن ي

ان و وگر، جوزج ان، ل راه، خوست، لغم د... ف رده بودن اری و .شرکت ک ه حمالت انتح ار اينک اھرات در کن ن تظ  اي

البی را ب ای ط ربريدن ھ رد، به س وم ک دت محک ائش ای امريک ای نيروھ ان ھ اير ی مباردم ای س ی ھ شت افگن ودھ

  . عاجل و فوری عامالن اين بمباردمان ھا شدرا نيز جنايت ناميد و خواھان محاکمهاشغالگران 

 تن ١۵٠انگيزه اصلی اين تظاھرات، بمباردمان اخير نيروھای اشغالگر بر توده ھای فقير باالبلوک بود که بيشتر از 

ا"عظمت اين تظاھرات در اين بود  که محصالن از مليت ھای مختلف نه به درگاه . را کشت شر" و "يونام وق ب  "حق

تفغان بردند  اران از دول ه جنايتک ان محاکم شاندهو نه ھم خواھ ا  و دست ن ا" ي دند"يونام اھی سياسی .  ش ا آگ بلکه ب

عله اجلوی پوھنتون کابل که نمادی از  دگار ش ا در دورۀ اشغال روس ی مظاھره ھای مان ن تظاھرات را ھ است، اي

ر ا مرجع ديگری ب ه جز يونام ه ب ه آنانيک دين طور ب د و ب دازی نمودن الی راه ان ند، ح ان نمی شناس ای تظاھرات ش

ا محکوم شغالگر در سرزمين شان است و بايد نيز بخشی از نيروھای ا"يوناما"ساختند که   با نيروھای اشغالگر يکج

  .شود

ردم ميدان  اجی م ا را ن ا آنانيکه امريک ه جنگ ساالران بناز سوی ديگر اين محصالن ب ان محاکم تان ه د و خواھ دس

اکاک" ، "کاکا بوش" ز ودرشت"و" ا اوبام ا ھای ري اير کاک شان دادخويش" س د، ن د ان ه ن ردم از راه معامل ه راه م  ک

  .د کردنرا پاره خواھ وايادی خود فروختۀ آن  شان نقاب امپرياليزم انقالبی با مبارزات بودهگران جدا 
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  *. خاتمه يافتی از آن در زير نقل شده است،ئاين تظاھرات پس از دو ساعت با قطعنامه ای  که بندھا

راه محکوم می "گنج آباد" و "گراينی" يه ھایی ھا را در قرئما بمباردمان امريکا -  ولسوالی باالبلوک واليت ف

  .کنيم

 .ما خواھان به محاکمه کشانيدن عامالن اين کشتار جنايتبار می باشيم -

اه - ی گن ردم ب شتار م ستان ک ام افغان ه در تم راه بلک ا در ف ه تنھ ا ن ام ای امريک ان ھ ود را در بمباردم ی و ئ خ

 .انتحارھای طالبی به شدت محکوم می کنيم

 .مردم افغانستان برای تغيير وضعيت بايد خود تصميم بگيرند و جز اين راه ديگری ندارند -

ا" معذرت"و " فسأت"کاربردن واژه ھای مسخره ه با ب - ام امريک االبلوک را ئاز سوی حک ی، خون شھدای ب

 .ن شستنمی توا

شانده ما کميسيون سازی و اشکريزی دولت  - را محکوم می دست ن سته، آن ر دان ی اث اتی ب ر ھمچون جناي را ب

  .کنيم
روی سازشکاری را نمی شد در آن  ه ني ود ، ھيچگون تظاھرات که از ابتدا تا انتھا وبا شعار ھائيکه حمل می نم

ا پيگرد وسر کوب نيروھای سراغ گرفت طليعۀ درخشانيست از جنبش روشنفکری افغانستان ه ھ  که بعد از دھ

شاپيش نخواھد بودوابسته به روس واسالم سياسی دوباره جان گرفته، دير  ا در پي ً آنروزی که مجددا با قامت رس

  .مردم، دشمنان مردم را به نبرد مرگ وزندگی فراخواند

د از لحاظ کمی ، برای آنھائيکه خاطره ھائی از گذشته ھای جنبش را تا ھنوز به ياد دارند ، اين تظاھرات ھرچن

ستردگی  ۀ مظاھره ھای پھنا وگ  را نداشت مگر از لحاظ حمل شعار ھای موجود و سچه گی صفوف ۴٠دھ

  را نشان ميدھد که بايد نسبت به آيندۀ آن سخت خوشبين بوده ای قابل مالحظتظاھرات يک رشد کيفی

االبلوکطق"ير عنوان  برای مطالعه متن قطعنامه ھا می توانيدآنھا را ز* شتار ب ودن ک ... " عنامه به خاطر محکوم نم

  .در ھمين پورتال مطالعه نمائيد

   صفحه تنظيم گريده است٩گزارش در 
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