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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٠٧

  ايرانجمھوری اسالمی تشديد مداخالت بيشرمانۀ 

  
  حانیپاپ و رو: دو شيطان مذھبی

 مانند پاکستان  کميت عمال خود را تانظام آخندی ايران به مداخالت خود در افغانستان افزايش داده و تالش می کند 

که پاکستان در  ھمانطوری. يورش فرھنگی ايران توسط جواسيس اين کشور از سال ھاست که ادامه دارد. بيشتر سازد

ًاخيرا . ان ھم در تمام سطوح در افغانستان جاسوس و مزدور داردداخل دولت مستعمراتی جاسوس و گماشته دارد، اير

روحانی رئيس جمھور نظام فاشسيتی آخندی اخطار داده است که اگر افغانستان بند ھای آبی بسازد، ايران الجواب 

دولت مزدور کابل پيش دولت ھای . شود اين گفتار مداخلۀ صريح در امور داخلی افغانستان تلقی می. نخواھد ماند

  . خارجی خوش خدمتی می کند و جرأت ندارد از خود دفاع کند

ايران نمی تواند در : "رئيس جمھور نظام فاشيستی آخندی ايران در يک محفلی گفت" حسن روحانی"چند روز قبل 

 روحانی نسبت به اقدامات در داخل ۀھارياين نوع اظ". برابر اعمار بند ھای متعدد آبی در افغانستان بی تفاوت بماند

حتا يک عده از وکالی  نيمه ملی و نيمه . افغانستان احساسات مردم ما را جريحه دار ساخته و آن را محکوم نموده اند

مداخله در امور داخلی يک مملکت دارای حاکميت ملی "مستقل دولت مستعمراتی کابل ھم اعتراض کردند و آن را 

افغانستان حق دارد در داخل به ھر تعدادی که بخواھد بند آبی بسازد و حق آبۀ کشور ھای ھمسايه از ". توصيف کردند

صدای خود را در مورد " عبدهللا"و نه " غنی"نه . طريق معاھدات بين الدولی می تواند تثيثت گردد، نه اخطار و تھديد

ناموس " کرزی"جانب اند و بعيد ھم نيست که مثل بلند کرده اند، زيرا ھر دوی انھا معاشخور ا" روحانی"اخطاريۀ 

  .فروش از ايران پول بگيرند

ما مداخالت ايران و پاکستان و ھر کشور ديگر را در امور افغانستان محکوم می کنيم و مردم را به پايداری دعوت می 

 .نمائيم


