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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

 ٢٠١۵ نومبر ١٣

 

 تظاھرات مردمی پوز نظام را به خاک ماليد

 

 

ظاھرات مردمی در کابل عليه سربريدن ھای مردم ھزاره  در زابل توسط وحشيان داعش، کاخ گروه بی ننگان و بی ت

اگر چنين خيزش ھای مردمی با تمام قوت .  به لرزه درآورد و آنھا را به عذر و زاری مجبور ساختغيرتان مزدور را

اين می تواند سرآغاز بزرگ برای تبارز . د، گلم نظام مزدور کابل به زودی چيده خواھد شدب تحقق بياو بدون انقطاع

 .قدرت مردمی باشد

با حمل تابوت ھای سربريده شدگان ھزاره، شعار ھای ضد طالب ت مظاھره چيان که در نوع خود بی نظير بود، يعجم 

 را " عبدهللا-غنی"آنھا دولت ". مرگ بر دولت اسالمی"و " مرگ بر طالبان"و ضد داعش را سر داده و می گفتند که 

که مظاھرات در مجموع صلح آميز بود، اما عده  با وجودی. متھم به بی کفايتی نموده و تقاضای استعفای آنھا را نمودند

ای از جوانان ناراضی کلکين ھای تعميرات دولت مستعمراتی را شکستند و حتا می خواستند که به بر ديوار ھای ارگ 

محافظين ارگ بر مظاره چيان فير کردند که در نتيجه ده تن . باال شده و داخل حويلی خانۀ مزدوران امپرياليسم گردند

 رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل ده ساعت بعد به تلويزيون ظاھر شد و مردم را به آرامش غنی.  گرديدندزخمی
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 تکان نخورد و خود را یاز ترس جان از جاعبدهللا . دعوت کرد و وعده داد که طور کامل به موضوع رسيدگی می کند

داعشی بريده شد، شما افراد  ھفت نفر در زابل توسط ال می کردند که سرؤمظاھره چيان از دولت س. در خانه پنھان کرد

  .تا حال چه کرده ايد؟ مردم تابوت را با خود حمل می کردند و فرياد می کشيدند که مساوات و عدالت کجاست

 وق مظلومان محسوب میق در راستای احقاق حبزرگیبا وجود حادثۀ غم انگيز جنايت در زابل، تظاھرات مردمی قدم 

  .   اين نوع خيزش ھا  برای پيروزی نھائی حتمی استتداوم . شود

  

  

  

   

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   


