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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

 ٢٠١٧ جوالی ٣٠
 

  در خدمت استعمار جھانی" عمرزی"

  
  کثافت استعمار

شوم که عناصر وابسته به استعمار  حين سير و ساحت در سايت ھای داخل مرزی و بيرون مرزی، گاه گاھی متوجه می

در صدد دامن زدن اختالفات مذھبی، نژادی، قومی  و زبانی در کشور اند و می خواھند مردم ما را به نفع استعمار 

گروه ھای فاشيستی پشتون، تاجيک، ازبک و ھزاره با حمايت استعمار سعی می ورزند که . جھانی به جان ھم اندازند

  .دساتير استعماری به سوی پرتگاه سقوط سوق دھندافغانستان را نظر به 

می " آريانا افغانستان آنالين"و " افغان جرمن"که در سايت ھای " مصطفی عمرزی"ينھا شخصی است به نام ا يکی از

اين يک گناه نا بخشودنی و  .ًنويسد و عمال دامنۀ تفرقه را در جامعۀ از ھم گسيختۀ افغانستان بيشتر وسعت می بخشد

  .نت ملی  است که ھم  نويسنده و ھم سايت ھای حامی نويسنده مرتکب می گردندخيا

بلی، امريکا، ايران، پاکستان؛ عربستان و ترکيه در افغانستان مداخله می نمايند، ولی تضاد عمده در حال کنونی 

 سيطرۀ امپرياليسم رھائی که افغانستان از زمانیتا . تجاوزگران امريکائی است که توجه بايد به ھمين سو معطوف گردد

 اند که می خواھند توسط عمال تھااين امپرياليس. نيابد، اين کشور از شر ايران،  پاکستان و ديگران نجات نخواھد يافت

  . داخلی  و منطقه ئی خود آتش جنگ را در داخل کشور ھا و منطقه شعله ور سازند تا سلطۀ امپرياليسم تدوام يابد

. بی ھويت عليه مردم خويش چيزی می نويسد، از ايران و پاکستان چرا گله نمائيم" عمرزی"انند وقتی که افرادی  به م

می تواند يکی از دشمنان زبدۀ داخلی باشد که " عمرزی"اگر ايران و پاکستان دشمنان خارجی ما ھستند، افرادی مانند 

. يکی از خواست ھای امپرياليسم امريکا دامن زدن تفرقه ھای مذھبی در منطقه است. شود ًحتما به امپرياليسم منتھی می

  . کودن و جاسوس بايد بداند که امريکا چه مصيبتی را در عراق و ليبيا آورده است" عمرزی"
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. تبط استًخلق داعش زادۀ شيعه و شيعه گری نيست، بلکه مستقيما با تجاوز امريکا بر عراق و انھدام اين کشور مر

. را روی صحنه آورده است" داعش"ند که انھدام عراق و جنگ داخلی در سوريه انويسندگان امريکائی ھم معقتد

اگر . بايد جريانات شرق ميانه را مطالعه کند تا دماغ گنده اش از کثافت مواد فضلۀ  استعماری تھی گردد" عمرزی"

داشت، پدر ايران  ولت مستقل ملی و مردمی در کشور ما وجود میامروز افغانستان در اشغال امريکا نمی بود و يک د

  .رھنگی را نمی داشتندفو پاکستان و ترکيه  عربستان جرأت مداخلۀ سياسی و 

که کشور ما از فقر فرھنگی و نبود يک نظام ملی و مردمی رنج می برد و توانائی روياروئی   مھم  تر از ھمه، زمانی

 کشور ھای ھمسايه ندارد، خواھی نخواھی ايران و يا پاکستان به کشور ما يورش می آورند علمی، ادبی و فرھنگی را با

اگر عمال دولت مزدور کابل از خود غيرت داشته باشند، به مقابله برخيزند و استقالل . تا عمال خود را پرورش دھند

ر را از ايران گرفت و به آن افتخار می پشتون بود که جوال ھای دال" کرزی"که ھمين  کشور را اعالم نمايند، در حالی

  . جاسوس که خود و ناموس کشور را فروخته است" کرزی"ين خيانت، ايران مقصر است يا اآيا در. کرد

 فاشيستی خود یرقه را بر مبنای خواست ھافکه ت اين زمانی است که ھمه بايد در راه وحدت ملی قدم بگذاريم نه اين

را به خاک خواھد ماليد و روی آنھا " عمرزی"وز افراد شياد و خاين به مردم و ميھن مانند مردم شريف ما، پ. دامن زنيم

  . د کردن سياه خواھهرا برای ھميش

 

 


