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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٢۶
 

 شرارت متداوم نظام آخندی نسبت به افغان ھا
  

روز شکل تعصب ه دياد يافته و روز ببد رفتاری نظام فاشيستی آخندی ايران نسبت به افغان ھای مھاجر در آن کشور از

ًخصوصا پوليس به ھدايت مقامات باال، افغان ھا را در کوچه و بازار اذيت می کنند تا  آنھا . طلبانه را به خود می گيرد

 . مجبور به فرار از ايران گردند

ا سرگردان شده و از فقدان يک دولت مستقل ملی در افغانستان سبب شده است که ھم مينھان ما در چھار گوشۀ دني

ن افغان در کشور ھای ھمسايۀ ايران و پاکستان بسيار غير انسانی است اشرايط مھاجر. حمايت کشور خود محروم شوند

ن افغان در پاکستان کم و بيش صدا به ااز وضع نا ھنجار مھاجر. و کسی ھم نيست که ازين مردم بدبخت پشتيبانی نمايد

 بستۀ ايران به روی سازمان ھای حقوق بشر باعث شده ینظام آخندی و دروازه ھارسد، اما قيودات شديد  گوش می

به تعداد تقريبی يک ميليون . است که شرايط ضد انسانی ھم مينھان ما در ايران کمتر از آن کشور به بيرون درز کند

نظام فاشيتی ايران خالف . يل ميرودافغان در ايران اقامت دارند که تعداد شان نظر به فشار نظام آخندی بر آنھا رو به تقل

ن سرگردان افغان بی امھاجر.  ھزار افغان را از ايران اخراج می کند٢۵٠٠٠موازين بين المللی ھرماه به تعداد 

دوباره به افغانستان برگشته و بقيه با صد ھا خطر به جا يک تعداد . دوند تا ملجائی پيدا نمايند سرنوشت به ھر سو می

صرف آنھائی که در استخدام دستگاه ھای استخباراتی نظام آخندی قرار می گيرند و يا در . شوند ھای ديگر متواری می

ن ا اين مھاجرازعده ای . توانند به اقامت خود ادامه دھند و تحصيل ھم نمايند  میپناه گروه ھای متکی به ايران ھستند، 

رساند که تعداد زياد افغان ھا در ھر دو  شوند و گزارش ھا می به زور به جبھات جنگ سوريه و عراق فرستاده می

  . جبھه کشته شده اند

توھين و تحقير . دھد است، افغان ھا را کماکان مورد تعجيز و تحقير قرار می" ترحم اسالمی"نظام آخندی که مجھز با 

ماست که از نگاه قيافه برای ايرانی ھای ۀ يک دولت آخندی  بيشتر متوجه برادران و خواھران ھزارايرانی ھا به تحر

ًتعصبات فاشيستی عليه افغان ھا عمدا . ينکه ھم کيش و ھم مذھب آنھاستامتعصب قابل تحمل نيست، صرف نظر از

از نظام آخندی به اذيت و آزار افغان ھا شود و مردم ابن الوقت ھم به پيروی  توسط نظام فاشيستی آخندی دامن زده می

  .می پردازند

مردم ما عملکرد نظام آخندی را محکوم می نمايند، اما دولت مستعمراتی کابل را مقصر اصلی می شمارند که کمترين 

تواند  يک دولت مستعمراتی و ضد ملی و ضد مردمی ھرگز نمی.  به حال اتباع خود در داخل و خارج نداردیتوجھ

  .  اين نظام بايد سرنگون گردد. منافع مردم خود باشدحامی 

  


