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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٢۶
 

 خيزش ھای مردمی عليه امپرياليسم امريکا
وده و ديگر آن خواب آلودگی چند می بينم که شعور سياسی و اجتماعی مردم ما تکامل نم. ين روز ھا بسيار خوشحالمادر

روی ھمين دليل بود . دانند و نيات باطنی امپرياليسم و عمالش را شناخته اند خير و شر را خوب می. سال قبل را ندارند

 ۀکه تعدادی از مردم ستمکش ما مقابل سفارت امپرياليسم امريکا دست به تظاھرات زدند و نقش اين کشور را در ادام

  . بربادی در افغانستان محکوم کردندجنگ و کشتار و

بوده است که تا حال "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پيش قراول مبارزات ضد استعماری و ضد امپرياليستی پورتال 

ثير أت"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "گفتار و نوشته ھای آموزندۀ نويسندگان پورتال . اين رھبری را در دست دارد

مردم افغانستان با برگزاری مظاھرات مقابل . در افکار عامۀ مردم داشته که ثمر بخشی آن را مشاھده می نمائيمشگرفی 

سفارت امپرياليسم امريکا که در حقيقت مرکز فرماندھی اين کشور در افغانستان است، خشم و نفرت خود از عملکرد 

  .کشور ابراز داشتندامريکا و دوروئی اين کشور در قبال قضايای سياسی 

َستاده بودند تا دين خود ي درين مظاھرات، پير و جوان و زن ومرد اشتراک نمودند و ھمه در يک صف واحد مبارزاتی ا

مظاھرات با نظم خاص به راه انداخته شد و با متانت به پايان رسيد تا بھانه برای سگان . را نسبت به کشور اداء نمايند

 دست پنھانی امريکا را در نا امنی و گسترش تروريسم در افغانستان احساس می نمايند و امريکا مردم. امپرباليسم ندھند

مظاھره چيان مبارز و نا ترس تقاضا کردند که اشغال کشور پايان يابد . دانند را عامل عمدۀ بی ثباتی  در افغانستان می

  . و قوای تجاوزگر ناتو از افغانستان خارج گردد

  . مظاھره چيان دالور و مبارزان راه آزادی تبريک گفت و موفقيت متدوام شان از صميم قبل آرزو نمود دارد که بهیجا

   

 

 

 
 


