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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٠۴
 

 اخطار ايران به افغانستان
 

کانال  ھا در امتداد نظام فاشيستی آخندی ايران به دولت مستعمراتی افغانستان اخطار داده است که از اعمار سد ھا و 

ايران می خواھد که حق طبيعی افغانستان را در داخل خاکش بستاند و مانع اعمار کانال .  خود داری نمايدلمنددريای ھ

عکس العمل دولت مستعمراتی افغانستان تا حال معلوم . ھائی شود که برای آبياری و جوگيری از سيالب ھا حتمی است

  . تواند از منافع عليای افغانستان دفاع نمايدشود که ب نيست، اما فکر نمی

. افغانستان اشغال شده از جانب امريکا و قوای پيمان تجاوز کار ناتو از حق حاکميت و استقالل محروم گرديده است

روی ھمين دليل است که نه تنھا اشغالگران بلکه کشور ھای حريص ھمسايه ھم به جان افغانستان افتاده و کشور ما را 

  .دھند ھم تحقير نموده و زير فشار فرار میپی 

 به ايران، به افغانستان اخطار صادر کرده لمندً اخيرا ايران در ظاھر دوست نسبت تغيير مسير ورودی آب دريای ھ

و در نتيجه قسمت زياد زمين ايران ادعا دارد که افغانستان با ايجاد کانال ھا مانع ورود آب کافی به ايران شده  . است

نظام آخندی می گويد که افغان ھا به حفر يک .  دارد  از زراعت باز می، ضرورت داردھلمندھای ايران را که به آب 

جانب افغانستان اظھار .  اقدام کرده که بايد اين پروژه متوقف گرددلمند کيلومتر در امتداد دريای ھ١٠کانال به طول 

در .  ھر گونه سد و کانال حق طبيعی افغانستان است و ايران را به ھيج وجه متضرر نمی سازدداشته است که اعمار

شود که ايران از ضعف افغانستان آگاه است که توان کمترين مقاومت را در مقابل  محافل خصوصی در کابل گفته می

 را بيشتر ساخته و بر دولت کابل نا مشروع کشور ھای اشغالگر و ھمسايه ندارد، بنابران تقاضای ھای خودۀ خواست

اعت آن زر برای دھقانان افغانستان و لمنداعمار کانال ھا در امتداد دريای ھ. طور روز افزون فشار وارد می آورد

  .منطقه يک امر حياتی است و افغانستان بايد پروژه ھا را عملی نمايد

پس مردم خود بايد . م به دولت آخندی فرو خواھد آوردمردم ما ھراس دارند که دولت مستعمراتی کابل سرانجام سر تسلي

  . سرنوشت خويش را در دست گيرند و عليه ھر نوع تسليم طلبی قيام نمايند

  

 

 


