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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ مارچ ١٧
 

 دھد سياستمدار می گيرد، جنايتکار تحويل می: ايران
ايران در موقفی است که . ری را می نمايدنظام فاشيستی آخندی ايران از ضعف دولت مستعمراتی کابل انتھای بھره بردا

. تواند ارادۀ خود را بر کشور اشغال شدۀ افغانستان تحميل می نمايد و کشور ما ھم از ترس صدای خود را بلند کرده نمی

. نظر به قرارداد معاوضۀ زندانيان، ھر دو کشور بايد زندانيان يک ديگر را رھا سازند تا به کشور ھای خود برگردند

برند مخالفان سياسی   ايران بيشتر فايده می برد، زيرا افراد ضد نظام آخندی که در افغانستان به سر میهين معاملا در

  .تيوکراسی ايران اند

گزارش ھا حاکيست که دولت مستعمراتی کابل بار ديگر از خود ضعف نشان داده و نمی تواند در مقابل خواست ھای 

افغانستان اشغال شده از چھار طرف در محاصرۀ کشور ھای دشمن قرار دارد و توان .  ھمسايه مقاومت نمايدیکشور ھا

نظر به معاھدۀ دو جانبه بين ايران و افغانستان، ھر دو کشور مکلف اند که زندانيان يک . مقابله با ھيچ يک را ندارد

دھد، بدين معنی که ايران می خواھد که افغانستان تمام  ين جا افغانستان را فريب می ااما ايران در. ديگر را رھا سازند

در عوض نظام . ين کشور اخراج نموده و آنھا را تحويل مقامات امنيتی ايران دھد اافراد مخالف نظام آخندی را از

رده فاشيستی ايران افغان ھائی را که در ايران مجرم شناخته شد اند و سال ھا را در محابس ضد انسانی ايران سپری ک

  .اند، دوباره به افغانستان می فرستد

 تربت جام روز ھای نکبتباری را سپری می  و را که در محابس مشھد تن از مجرمين افغان٢٠٠خر ايران ين اوا ا در

دولت مستعمراتی کابل آنقدر بی شعور است که فرق بين خواست ھای سياسی ايران . کردند، به افغانستان فرستاده است

نظر به اعتراف يک عده از زندانيان، نظام آخندی ايران بر آنھا محشر برپا . ای خود را کرده نمی تواندو  تقاضای ھ

ور شد که نظام آخندی تقاضای آبايد ياد .  را در محابس ايران سپری کرده اندئی طاقت فرساھایکرده بود و روز

  . سی ضد نظام را می خواھداسترداد مجرمين خود را از  افغانستان ندارد، بلکه صرف افراد سيا

  . اين گناه ايران نيست، بلکه تقصير دولت مزدور کابل است که نمی تواند از اتباع خود حمايت نمايد

 

 

 

 


