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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٢٨
 

  دامن زدن نفاق قومی توسط امريکا

    
  میسه مزدور و ميھن فروش داي                            دو مزدور دايمی و رفيق موقتی

 نژادی اند که افغانستان اشغال شده را بيشتر به سوی –ين روز ھا شاھد برخورد ھا و مشاجرات قومی امردم ما در

 سال اخير، امپرياليسم امريکا بوده که برای تدوام اشغال و ١۶منبع اين ھمه تحريکات در . پراگندگی و بربادی می برد

از ابتدای تجاوز، امريکا به نيرو . را در پيش گرفته است" مت بکننداز و حکوتفرقه بي "ھاحاکميت خود روش انگليس

اکنون، روش خود را عوض نموده و می کوشد که پشتون را . ھای تاجک پول و قدرت داد و پشتون ھا را مجازات نمود

 شکل حاد ھمين جاست که منازعات قومی  و نژادی. در آغوش گيرد و ازبک ھا و تاجيک و ھزاره ھا را از نظر اندازد

اين بھترين طريق برای تداوم اشغال افغانستان و . ھم می زنده را به خود می گيرد و صلح و آرامش را در سطح ملی ب

  .حاکميت اجانب بر کشور ماست

 ١٩٩۶-١٩٩٢ًمردم کشور خصوصا کابليان سخت در اضطراب به سر می برند که مبادا روز ھای جنگ داخلی ساليان 

اکنون ھم . ی بود که اتفاق نيفتاد چه فجايعھاما ديديم در آن سال. گردد و ھست و بود شان بار ديگر نابود شودتکرار 

دھند  کشور را به ھمان سمت حرکت می" عبدهللا"و " غنی"ھای احمقی به نام ھای " انسان"دولت فاسد کابل با رھبری 

د مردمی و ضد ملی دست اجانب باالخص امريکا و ھمچنان در عقب اين راه و روش ض.   به راه افتاد٩٠که در دھۀ 

  . ين کشور برای بی ثباتی افغانستان اھداف شوم خود را دارند اپاکستان و ايران در کار است که ھر يک از

 اول تجاوز به افغانستان، امريکا ھر چيز را در اختيار ائتالف شمال گذاشت که ھدف منزوی ساختن پشتون ھایدر سال

 را "حکمتيار"امريکا . نمايد" جبران"حال امريکا می خواھد با پشتون آشتی ھا  نموده و اشتباھات گذشته را . دھا بو

اشاره نمود که صالحيت شورای نظاری و جمعيتی ھا و وحدتی ھا  را تقليل بخشد، زيرا آنھا به " غنی"پذيرفت و به 
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امريکا می خواھد که بدين نحو بار ديگر آتش . داده اندخود را نشان شخصی سوی مسکو و تھران و ھمچنان تمايالت 

  .منازعات قومی و نژادی را تازه نگھدارد تا به اشغال کشور و دزدی ثروت افغانستان ادامه دھد

  . بيدار شويد و بيش ازين در دام استعمار نيفتيد! مردم

  

  

  

 

 


