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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ٠٩
 

  اسماعيل و شکايت از صف بندی قومی

  
ولت مستعمراتی کابل  و سابق وزير آب و انرژی در د" جمعيت اسالمی"يکی از اعضای گروه منافقان " اسماعيل خان"

حمايت نموده و از صف بندی ھای قومی در اردو و نيرو ھای امنيتی "  محقق– دوستم –عطاء "از ائتالف سه گانۀ 

اين نکته را درست درک نکرده است که خود ائتالف سه گانه اساس قومی دارد و " اسماعيل. "اظھار نگرانی کرده است

ادی ساخت پاکستان و ايران بر مبنای تساند قومی و نژادی روی صحنه آورده احزاب جھ. ًواضحا ضد پشتون می باشد

  .شدند، نه روی احساس مردمی و ملی

کسانی از قوم پرستی و سمت پرستی شکايت دارند که خود شان يک عمر در خندق کثافت قوم پرستی حيات به سر برده 

يکی . ن زدن قوم پرستی و نژاد پرستی يد طوال داشته اندو يا از گروه ھای سياسی و مذھبی حمايت کرده اند که در دام

به شمار "  جمعيت اسالمی"فرد با نفود در ھرات است که اکنون ھم از اعضای منافقان " اسماعيل خان"ين افراد  ااز

پسرش، سابق وزير آب و انرژی در دولت مستعمراتی و مزدور کابل بود که به خاطر کشته شدن " اسماعيل.  "رود می

ھمچنان در يک معاملۀ تجارتی ضد ملی با ايران، ميليون ھا دالر را در جيب خود . بيش از ھزار تن را در ھرات کشت

ی دولت افغانستان است ئھای سياسی اخير به دليل عدم توانا ائتالف" در جريان يک صحبت گفت که " اسماعيل. "ريخت

 می داند که اردو و نيرو "اسماعيل"". دی را برای مردم به ھمراه داردھای قومی در نيروھای امنيتی پيام ب بندی و صف

ھای مسلح در افغانستان اشغال شده از روز اول تجاوز امريکا به اين کشور بر اساس قومی و سمتی تشکيل شده  که 

رئيس " غنی"ن ائتالف سه گانۀ کنونی و ترکيب ھمکارا. نقش مسلط جمعيت اسالمی تاجيک در آن غير قابل انکار است

 "اسماعيل"که  دليل اين. دولت مستعمراتی در ارگ بر مبنای طرز ديد تنگ نظرانۀ قومی و سمتی به وجود آمده است
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در آغاز صدای خود را عليه قوم پرستی و نژاد پرستی بلند نکرد، در دست داشتن قدرت توسط گروه مربوطۀ خودش 

  . ند می کندحال که در باخت است، صدای اعتراض را بل. بود

مردم . ھای دروغين شان ارزشی قايل نيستند مردم ما به ھويت واقعی و ضد مردمی اين نوع افراد پی برده اند و به ادعا

  . عمل می خواھند نه نظر

  

  

  

  

  

  

 

 


