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 نظام آخندی" انسانيت"
  افغان ھا را در قفس اندازيد

  
ر قفس انداخته و آن را در معرض نمايش قرار  پيشوای مذھبی ايران، افغان ھا را دآيت هللا خامنه اینظر به ھدايت 

 فاشيستی  آخندی است که در حق افغان ھای مھاجر روا می" اسالمی"اين بھترين وجه شرافت و انسانيت  نظام . دادند

دولت مزدور و . اکثر رسانه ھای نظام آخندی اين حالت را به عامه نشان دادند تا افغان ھا بيشتر تحقير گردند. دارند

 مصروف جدال ھای پوچ غنی و عبدهللادو ناموس فروش يعنی .  فطرت مستعمراتی کابل صدای خود را نمی کشدپست

  . ج ندارندراتوجھی به مردم خويش در داخل و خًخود اند و اصال 

ته و  دستور داد که افغان را در ھر جائی که اند جمع آوری نموده و آنھا را در قفس ھای آھنی جا به جا ساخ خامنه ای

 را دستور خامنه ای گه شيراز اولين شھری بود . غرض تنبيه و اخطار به ديگران به معرض نمايش عامه گذاشته شود

. ببريد و ھويت اسالمی اش را بشناسيدنظام فاشيستی ايران پی به عکس باال نگاه کنيد که به احساس انسانی .  کردءاجرا

وکالی  پارلمان دولت مستعمراتی کابل را تحريک نموده " احساس"اين حرکت نظام آخندی آنقدر ضد بشری بود که حتا 

خالف موازين حقوق بشری، "يک عده، نه ھمه،  از وکالی پارلمان مستعمراتی گفتند که اين حرکت دولت ايران . است

 بعضی ايرانی ھای شريف را عصبانی ساخته و به آن خامنه ایدستور ".  قوق بين المللی استکرامت انسانی و ح

فاجعه آنجاست که وقتی به سايت ھای خبری می روی و نظر "  انسان دوست گفت ی ھایيکی از ايران. اعتراض کردند

ً ادپرستی متعفن برای شان کامالبينی بيش از نصف ملت ھم طرفدار اين کارشان ھستند و اين نژ ھا را می خوانی، می
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که افغان ھا پشتيبان  بايد اين کار را بکنند چون. من از دولت فاشيستی ايران گله ندارم". نورمال و ھضم شده است

اين کثافت ھا چطور می . دولت مزدور کابل در خود غرق است و زعامت کثيف بر سر يک ديگر می کوبند. ندارند

  ردم خود باشند؟توانند که به فکر نجات  م

  .  راه ديگر وجود ندارد. قيام سرتاسری يگانه راه نجات از شر دشمنان داخلی و خارجی است

  

 

 

 

 

 

 

 
 


