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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٠۴
 

 يعنی چه؟: محکوميت حمله در ھرات توسط سفارت امريکا
ی صادر نموده ادر افغانستان است، اعالميه سفارت امپرياليسم امريکا در کابل که در واقعيت مرکز امر و نھی امريکا 

ين نوع اعالميه ھا، امريکائيان بار ھا  ااز. که به موجب آن حمله بر مسجد شيعيان را در ھرات محکوم نموده است

که امريکا  در حالی. صادر نموده تا طور دروغين نشان دھند که چقدر دل شان به حال مردم بدبخت کشور ما می سوزد

با اين اعالميه ھای فريبنده، . و مشوق اين نوع عمليات نه تنھا در افغانستان، بلکه در سرتاسر جھان استخودش بانی 

  .ين فريب امريکا را نخواھد خورد اجھان بيش از

گزارش ھای حاکيست که سفارت دولت امپرياليستی امريکا در کابل به منظور اغوای مردم ما و جھان، حمله به مسجد 

ًواقعا داعش که . واليت ھرات به اصطالح محکوم نموده و آن را يک عمل ضد بشری خوانده استشيعيان را در 

مخلوق امريکاست، يک عمل ضد بشری را انجام داده است، الکن تنھا اين حرکت داعش از نگاه مردم جھان ضد 

  . بلکه تجاوزات پی در پی امريکا در دور جھان ھزار فيصد ضد بشری محسوب می گرددشود،  انسانی شمرده نمی

ی ادليلش اين است به ھر اندازه . يقين که امريکا از حادثۀ وحشتناک ھرات خوشنود شده و آن را به فال نيک می گيرد

ازه امپرياليسم شادمان می که جنگ مذھبی در داخل کشور و در ميان کشور ھای اسالمی گسترش يابد، به ھمان اند

ين کشور ھا رخنه اشود که استعمار نوين در اختالفات درونی در ميان کشور ھای عقب ماندۀ اسالمی باعث می. گردد

ما اين حالت را در کشور ھای اسالمی شرق . استثمار نموده ثروت شان را بدزدرا کرده تا به آسانی بتواند مردم آنھا 

 خود را رياکارانۀ از يک طرف می کشد و  ويران می کند، اما از جانب ديگر دلسوزی ھای امريکا. ميانه می يابيم

  . دھد تبارز می

  . جھانيان شناخته اند که اين کشور برای حاکميت جھانی اش چه می خواھدۀطبيعت ضد بشری امپرياليسم امريکا را ھم

  

 

 

 


