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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٠٢
 

 واقعی يا جعلی: اخطار سفارت امريکا
  

حيث مرکز امر و نھی به دولت مستعمراتی کابل فعاليت دارد،  اخيراً سفارت امپرياليسم امريکا درکابل که من

قدرت ھای بزرگ . ع مخالفان درکابل اتفاق خواھد افتادو که به موجب آن حمالت قريب الوقاخطاری صادر نموده

و جعلی پخش می نمايند تا مردم خود و مردم کشور ھای اشغال شده را گول " واقعی"استعماری وقتاً فوقتاً اخبار 

  .بزنند و در نھايت بتوانند سلطۀ استعمای خود را تدوام بخشند

.  امريکای متجاوز در کابل از يک حملۀ احتمالی مخالفان شايد ھم بر واقعيت ھا استوار نباشداعالم خطر سفارت

سفارت امريکا از امريکائی ھای مقيم کابل خواسته است که در رفت و آمد خود نھايت درجه محتاط بوده و سعی 

تذکر شد که معلومات موثق در سفارت امريکا ھمچنان م.  ساعت ديگر درمنزل باقی بمانند۴٨نمايند حد اکثر تا 

اگر سفارت و در نھايت دولت امريکا در ادعای خود صادق باشد، . دست آورده استه مورد حملۀ احتمالی مخالفان ب

  .تواند که بدون اعالم خطر و ايجاد وحشت، سرچشمۀ تھديد را در منبع نابود نمايد می

آيا برای .  اگر معلومات سفارت امريکا درين خصوص موثق است، نبايد در انھدام منبع تھديد تعلل  صورت بگيرد

  امريکا مشکل است که با وجود ادعای موثق بودن تھديد، نتواند کاری انجام دھد؟

ت فوق  قدرت ھای بزرگ استعماری در پخش معلومات نادرست روی ملحوظات خاص سياسی و استعماری مھار

 در ترس و ھراس نگھداشتن يکی از اھداف استعماری است که همردم کشور ھای اشغال شده را ھميش. العاده دارند

نيرو ھای مزدور داخلی ھم به نيرو ھای تجاوزگر خارجی ياری می . موجوديت اشغالگران را تضمين می نمايد

مريکا از حمالت احتمالی به طالبان و ساير مخالفان سفارت ا" اعالم خطر. "رسانند تا استعمار به اھداف خود برسد

دولت مشروعيت و حقانيت می بخشد و آنھا را يک جزء حتمی سياست افغانستان دانسته  و دولت استعماری کابل را 

  . دارد ضعيف و محتاج خود معرفی می

 را از گزند و خطرات احتمالی  وقت خودعينھم ميھنان ما نبايد در دام  فريب و نيرنگ استعماری بيفتند، اما در 

  . دور نگھدارند

 

  

  


