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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٢١
 

 "عبدهللا" و مرگ بر "غنی"مرگ بر 

 
 صد ھا تن عليه دولت مستعمراتی کابل دست به تظاھرات زدند

مرگ بر غنی و مرگ بر "ًع کشور خاصتا کابل، به جاده ھا برآمده و شعار ھای جم کثيری ار مردم ناراضی از وض

روزی نيست که چند انفجار در کابل و ساير شھر ھای افغانستان صورت . مردم حق به جانب اند. را سر دادند" عبدهللا

الفان بوده که تلفات زيادی ًخصوصا کابل آماج حمالت خودکشانه و انفجارات پی در پی مخ. نگيرد و تعدادی کشته نشوند

خود اين نامردان در ارگ پنھان . چه می کنند"  رھبران"مردم می پرسند که دولت کجاست و اين .  گذاشته استیبه جا

  .شوند شده، اما بدبختی و نارامی را مردم مظلوم متحمل می

 زن، عليه بيکارگی و بی تفاوتی  مدافع حقوقین حقوق بشر، فعاالن سياسی، اعضای جامعۀ مدنی و سازمان ھاامدافع

 را حمل کرده و فرياد غنی و عبدهللامظاھره کنندگان شعار ضد .  مظاھراتی را در کابل به راه انداختندغنی و عبدهللا

سراسر افغانستان آدم ربائی، انفجارات و حمالت خود درين روز ھا در . عبدهللابر مرگ  و مرگ بر غنیمی کشيدند که 

تروريست ھا به ھيچ کسی رحم نکرده و . ًکشانه جان صد ھا تن را گرفته و امنيت کابل را جدا به مخاطره افگنده است

قطاع الطريقی طور بی سابقه افزايش يافته و کسی . سعی می ورزند که وحشت و ارعاب را در مردم ملکی خلق نمايند

نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی توانائی مقابله با .  را بگيردليت گروه ھای مخالف و ميليشيا ھايست که جلو فعان

به اصطالح رھبران دولت مستعمراتی که . که از ترس جان زود ميدان را رھا می نمايند مخالفان را ندارند يا اين
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گ محصور ساخته تا از آسيب محفوظ  ارکه خود را در ينمزدورانی بيش نيستند، مصروف سفر به خارج اند و يا ا

  . مردم مظلوم حق دارند که عليه دولت قيام کرده  و رھبران ميھن فروش دولت مستعمراتی کابل را افشاء نمايند. بمانند

 را درھم پس بايد به پا خيزند و ماشين دولت مستعمراتی. شود مردم ما می دانند که حق داده نمی شود، بلکه گرفته می

   . شکنند

  

  

 

 

 
 


