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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٢۵
  

  !فريب بوسۀ مرگ خامنه ای را نخور! آقای محقق

 
محقق معاون عبدهللا عبدهللا رئيس اجرائی حکومت وحشت ملی چند روز قبل به ايران سفر کرد و مورد استقبال رھبران 

حتا خامنه ای ھم با خدعه و تزوير بوسه نثار محقق کرد و او را سخت در آغوش عشق سياسی اش . ايران قرار گرفت

 .ندی را وعده دادفشرد و به وی دوستی و محبت کاذب نظام فاشيستی آخ

. دانيم دو دشمن ديرينۀ افغانستان  يعنی ايران و پاکستان با ديدۀ تحقير به افغانستان و افغانھا می نگرند که می طوری

البته . مھم اين است که از افغانستان باشند و بايد ھم تحقير و تعجيز شوند. مھم نيست که آن افغان سنی باشد و يا شيعه

ھبان و ايران با شيعه مذھبان افغانستان بيشتر سروکار دارند، اما وجه مشترک ھر دو کشور، استعمال پاکستان با سنی مذ

  .افغان ھا برای مقاصد سياسی خود است

محقق را عليه ساير شيعه ھای ايران سعی می نمايد که کارت . دھد  سفر محقق ھم يکی از ھمين حاالت را تبارز می

ه ھای ملی گرای افغانستان روابط عيايران با ش.  گپ ناشنو و حتا دولت مستعمراتی کابل مورد استفاده قرار دھد

حتا افرادی مانند خليلی و يا مزاری . اين مردم شريف را ذريعۀ عمال خود نابود ساختنداز خصمانه دارد  و ھزار ھا تن 

به آغوش کشيدن محقق و بوسه زدن به رويش توسط . مورد خشم نظام فاشيستی آخندی قرار گرفتندبا  کمترين سرپيچی 

دھد که محقق بايد آن را درک کند و به    از رياکاری نظام آخندی را نشان میه ایخامنه ای رھبر مذھبی ايران نشان

دھد و زندگی ذلت بار ھمان  دھنده قرار میھر بوسۀ ايرانی و پاکستانی مرگ را در چند قدمی  بوسه . عمق آن پی ببرد

. محقق از سرنوشت مزاری و مال عمر بياموزد و بر اجنبی ولو ھمکيش مذھبی اعتماد نکند. سازد شخص را کوتاه می

  .  نه ايرانباشد،مردم خودش می بايد جايگاه محقق افغانستان و پشتوانه اش 

  . سر عقل می آيند تا بفھمند که آغوش اجنبی بستر مرگ استدانم که اين رياکاران سياسی و مذھبی چه وقت  نمی

 


