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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ می ٢٧

  

  ترحم آيت هللا بر افغان ھا

 
 شيطان خامنه ای

ًاخيرا قلب آيت هللا خامنه ای پيشوای روحانی نظام آخندی ايران به حال افغان ھا تپيده و ھدايت داده  است که مانع 

اين بار اول است که مقامات نظام فاشيستی ايران به روش ضد انسانی خود عليه افغان ھا . تحصيل افغان ھا نشوند

 .اما ھدف نظام آخندی چيز ديگری است.  خود ھويت انسانی بدھندخواھند که برای اعتراف کرده و می

از زمان کودتای . افغان ھا د رمجموع باالخص ھزاره ھا و سنی ھا زندگی فالکت باری را در ايران سپری می نمايند

قع بودند که  پرچمی که تجاوز شوروی را به دنبال داشت، ميليون ھا افغان به ايران فرار کردند و متو–مزدوران خلقی 

  .نظام آخندی بر آنھا شفقت نشان دھد، اما اميد ھا برباد رفت" اخوت اسالمی"

صرف کسانی .  افغان ھای مھاجر با بدترين رويۀ نظام فاشيستی آخندی مواجه شده و مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند

دی رفت و آمد شان زير نظر مقامات امنيتی ًکه در خدمت واواک درآمدند، بقيه کال از  حق تحصيل محروم شده وحتا آزا

تنھا حزب وحدت و ساير دست نشاندگان از امتيازات خاصی برخوردار بودند کا تا حال ھمان . نظام آخندی بوده است

  .امتيازات به قوت خود باقی است

اکنون نظام . عراق فرستاده که ھزار ھا تن آنھا به ھالکت رسيدند افغان ھای بی کس و بی کوی را به جبھۀ جنگ 

اين ظلم وستم نظام . آخندی ھزار ھا افغان ديگر را به زور به سوريه می فرستد که تعداد زياد آنھا زنده بر نگشته اند

  . آخندی سروصدای افغان را بلند کرده و بنای شکايت جدی را گذاشته اند
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اراتی بين ايران، ھند و پاکستان در کشور بدبخت ما، بداخلی افغانستان و اوج رقابت ھای استخھمچنان پيچيدگی سياست 

با وجود مگر . ًباعث شده است که ايران ظاھرا چھره عوض کند و خود را در قالب يک نظام انسان دوست معرفی نمايد

کند و افغان ھا راه   ھم بيداد میسسات تعليمی، تبعيض ھنوزؤخامنه ای در پذيرش افغان ھا در مظاھری دستور 

  .طوالنی را در پيش دارند تا بتوانند در ايران آخندی آزادانه درس بخوانند

ً را انتخاب نمايند که نظام آخندی برای شان تعيين می کند، خصوصا یتحصيليۀ دھد که افغان ھا رشت  ايران ترجيح می

يکی از شرايط ديگر تحصيل، ھمکاری با .  نفع ايران تبليغ نماينددر ساحۀ اليھات و ادبيات که حين بازگشت به کشور به

ايران در حال حاضر در تمام سطوح  تعداد کثيری از جواسيس در . استخبارات خارجی ايران يعنی واواک است

  .دھد یبا تربيۀ جواسيس تازه نفس، ايران وزن استخباراتی خود را در افغانستان اشغال شده افزايش م. افغانستان دارد

اين مبارزه حتمی است و اغماض . برای مبارزه با دشمنان خارجی، اول بايد دشنمان داخلی و عمال اجنبی را نابود کرد

  شود  خيانت عظيم ملی شمرده می

  

 

 


