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نژادپرستی به نام "اسماعيل يون"

درين روز ھا بار ديگر موضوع نژاد پرستی در حلقه ھای فاسد جامعۀ ما باال گرفته است .نژادپرستان جنوب ،شمال،
شرق وغرب به جان ھم افتاده و می خواھند که افغانستان را به نفع باداران اجنبی شان پارچه پارچه کنند .در ميان نژاد
پرستان دوتن يکی از شمال به نام لطيف پدرام و از جنوب به اسم اسماعيل يون به سرحد ديوانگی رسيده اند .ھر يک
از آنھا به کشور ھای خارجی ارتباط دارند و از جانب امپرياليسم حمايت می شوند .در مورد لطيف پدرام قبالً صحبت
کردم ،حال ھويت کثيف اسماعيل يون را آشکار می سازم.
اسماعيل يون يک نژاد پرست پشتون است که به جز پشتون کسی ديگری را نمی شناسد .در صحبت ھای خود در
تلويزيون ھای مختلف ھميشه بحث ابلھانۀ فارسی و پشتو و شمال و جنوب را به راه می اندازد و از اين طريق ذھنيت
مردم را تخدير می نمايد .ھدف افرادی مانند اسماعيل يون به جز خلق تفرقه و تجزيۀ افغانستان چيزی ديگری نيست.
برای اين کثافت ھيچ انسان ديگری به استثنای پشتون ھا حق زندگی کردن در افغانستان را ندارد .مدتی ھمکار اشرف
غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل بود که بعداً به اثر اختالفات شخصی غنی او را از خود دور کرد .يون از
خود تلويزيون دارد و معلوم نيست که کدام منبع او را تمويل می کند .تصور می شود که يون مانند پدرام از جانب
امپرياليسم دستور يافته است که ميان مردم افغانستان تفرقه ايجاد کند و سرانجام افغانستان را به نفع پاکستان و ايران
تجزيه نمايد .برای ختثی ساختن ميھن فروشان متعصب ،يگانه راه ،وحدت ھمگانی مردم ماست تا مشت ھای کوبنده به
دھن اين خاينان حواله کنند و آنھا را منزوی سازند.
از مردم شريف خود تقاضا می نمايم که ھشياری خود را از دست ندھند و در دام گرگس ھائی مانند اسماعيل يون
نيفتند.
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