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   کابل- عبدهللا امينی
 ٢٠١٧ نومبر ٠٣

 

 تفرقۀ مذھبی و قومیبه امپرياليسم و دامن زدن 
ًو يک جنگ تماما عيار مذھبی را بين دو امپرياليسم تالش دارد که روابط سنی و شيعه ھای افغانستان را تخريب نموده 

بايست اين را ھم بدانيم که کشور ھای ھمسايۀ افغانستان مانند ايران، پاکستان . مذھب قابل احترام افغانستان به راه اندازد

و حتا کشور دور دست عربستان سعودی سخت در صدد اند که منافع سياسی و مذھبی خود را از ورای دامن زدن 

در حقيقت اين کشور ھا ھمراه با امپرياليسم جھانی می کوشند که . مذھبی و قومی و نژادی تأمين نماينداختالفات 

  .افغانستان را محل رقابت ھای خود ساخته و ھر گونه کثافت کاری در کشور ما انجام دھند

مکاتب توسط متعصبين .  می افتدين روز ھا در افغانستان اتفاقاھم مينھان ما ديده و شنيده اند که چه حوادث ناگواری در

روند و  دکان ھا به غارت می. شود، مساجد منفجر می شوند و صدھا تن به ھالکت می رسند مذھبی به آتش کشانيده می

ًخصوصا بعد از اعالم ستراتيژی . ھيچ جای کشور نيست که از دست متعصبان مذھبی در امان باشد. ويران می شوند

آيا افغانستان به محل انتقام گيری منطقه ئی و جھانی مبدل  شده . ، بربادی و تخريب به مراتب بيشتر شده است"ترمپ"

است؟ امريکا می کوشد که ميان برادران ھزاره و پشتون و ازبک و تاجک ما کشمکش دايمی خلق شود تا يکی را عليه 

. ھمينجا صدق می کند" نداز و حکومت کنتقرقه بي "ھمان مقولۀ. ديگر بشوراند و خودش بی دغدغه حکمروانی کند

. دھد دھد و عمال خود را در ضربه زدن به شيعه ھای کشور تعليم می  خورد مردم ما میبهعربستان وھابيت خود را 

نشسته و در صدد انتقام گيری می برآيد و عمال خود  را در افغانستان و ايران رھنمائی می کند که ايران ھم آرام ن

دولت مزدور پاکستان به اوامر واشنگتن می رقصد و طبق رھنمائی امپرياليستی، . ر از منافع ايران دفاع نمايندچطو

آيا يک نوع قرار داد مخفی ميان اين کشور ھا در بربادی افغانستان امضاء شده . افغانستان را به سوی بربادی می کشاند

 دام فريب استعمار می افتند و يک ديگر را به خاک و خون می است؟ آيا سنی و شيعه ھای ما آنقدر غبی اند که در

  .کشند؟ دولت مزدور کابل و عمالش برای تداوم حاکميت خود ھم طراز امپرياليسم است و تابع اوامر استعمار

 از مردم جسور خويش تمنا داريم که ھشياری خود را از دست ندھند و در دام مرگ امپرياليسم نيفتند و کشور و مردم

  .    خويش را به سوی بربادی نکشانند

 

 


