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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ١٣
 

 آغاز خيزش ھای مردمی 
  

ود مساوات، اشغال کشور، تحميل يک نظام مستعمراتی، فساد در دستگاه دولت فاسد کابل، نابرابری ھای اجتماعی، نب

ًکه ھم ميھنان ما خصوصا  اما خبر خوش اين. فقدان عدالت اجتماعی و ساير نا بسامانی ھا مردم را به ستوه آورده است

 ضد ۀدر مبارزرا تمام رسانه ھای ملی و مردمی رسالت تاريخی دارند که مردم خويش . شوند جوانان آمادۀ  پيکار می

  . ياری دھند و ضد ارتجاعی ضد استثماری،استعماری

ن امپرياليسم در داخل و خارج تبليغ ااز زمان تجاوز امريکا و متحدين به افغانستان و نصب دولت مزدور اجانب، مدافع

اما عکس . کردند که وضع کشور در اندک مدتی بھتر خواھد شد و اقتصاد حالت شگوفائی را به خود خواھد گرفت می

دم نبوده، بلکه متعلق به  جيره خواران، مزدوران، کاسه ليسان، ناموس اين حالت شگوفائی از آن مر. آن ثابت شد

  .  ھای جامعه بوده استميکروبھا و طفيلیمامه پوشان و ديگر عفروشان، زورگويان، جنگ ساالران، 

حيائی در مقابل خواھران ما انتھا نداشته فشار و بی .  بيدادگری، ظلم، بی ناموسی و بی عدالتی به اوج خود رسيده است

 سال ١۴در کشور ما بيش از . که ما يک قسمت کوچک آن را در رفتار حيوانی کسبه کاران دين عليه فرخندۀ شھيد ديديم

  . است که از زمين  و آسمان آتش می بارد و روزی نيست که طفلی بی پدر و مادر نشود و انسانی سالخی نگردد

برای " مثبت"باخته و بی ھويت از تجاوز و حالت اشغال کشور خوشحال اند و آن را يک قدم انسان ھای شرف 

باوجود اين ھمه بدبختی و ظلم، شعور اجتماعی جوانان ما تکامل يافته و حال در مقام رھبری . دانند افغانستان می

تند و توانائی مقاومت و زورآزمائی را اميد مردم ما ھم به ھمين قشر جوانی است که آلوده نيس. مبارزاتی قرار دارند

  .  عليه تجاوزگران و نيرو ھای سياه ارتجاع و دزدان مسلکی دارند

سوی رھائی از قيد بردگی و تسلط خارجی ه راه طوالنی و دشوار است، اما ارادۀ آھنين جوانان ما کشور را سرانجام ب

  . رھبری خواھد کرد

 

 


