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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٠٣
  

 خيزش ھای مردمی اوج می گيرد: خبر خوش
م مظلوم کشور صبر و تحمل نسبت فساد در دستگاه دولت مستعمراتی کابل و نبود کارکنان ميھن دوست و دلسوز، مرد

در جاده . ورزند که عليه دولت ضد ملی قيام نمايند و سرنوشت خود را در دست گيرند از دست داده وسعی میرا خود 

خورد و توده ھای عظيم آمادۀ مبارزۀ متداوم عليه دولت مزدور  ھا، در شھر ھا و حتا در قصبات نارضايتی به چشم می

  .  شوند کابل می

  
دست گرفتند و نسبت به ه ابتکار اول را در اعتراض به روش ھای ضد ملی و ضد مردمی دولت مستعمراتی جوانان ب

ما بيکاريم، "روه جوانان با شعار ھای گ. کار و پيشه در کابل مظاھرات به راه انداختندۀ بی توجھی دولت به ارتباط تھي

خواستار اقتدامات جدی دولت مستعمراتی در ايجاد خلق "  عين وغين حياء کن، ملت را رھا کن"و " از دولت بيزاريم

تظاھرات مشابه در ساير شھر ھا مانند ھرات و مزارشريف ھم . کار برای نيروی آماده به خدمت جوانان گرديدند

عمال . صورت گرفت و مردم نفرت خود را از بيکارگی مقامات دولت مستعمراتی در سطح ايالتی و ملی ابراز داشتند

تظاھر .  ًرد وبرد و عيش  نوش اند و اصال وقت توجه به موضوعات حياتی ندارندمستعمراتی مصروف خدولت 

که به  ستاده شده و گفتند که تا زمانیيا" کار و امور اجتماعی" در کابل جلو دروازۀ وزارت به اصطالح کنندکان

اعتراض . موران اين وزارت اجازۀ داخل شدن را نخواھند دادأخواست ھای شان رسيدگی نشود، به ھيچ يک از م

مردم کشور ما اين اقدام جوانان را گام ھای . ودرنکند، بايد دروازه اش بسته شاين عقيده اند وزارتی که کاکنندگان به 

 . دانند و تداوم آن را عليه  دولت مستعمراتی يک امر ضروری می پندارند اول مبارزاتی برای قيام ھای مردمی می

ه ھم مينھان داغديده شود و بيداری اجتماعی را يلتواند مثال خوبی برای ک  میھا تظاھرات جوانان در کابل و ساير شھر

  .سبب گردد

 


