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 ۰۶/۱۱/۲۰۲۰             اخترمحمد یوسفی

 اشک تمسا رژیم ایران حیلۀ بیش نیست!
 

شاروال تهران به نمایندگی از رژیم فاشیستی اخوندی ایران در مورد حادثۀ المناک حملۀ تروریستی در پوهنتون 
کابل توسط تروریستانی که مستقیمأ از طرف ایران و پاکستان در افغانستان حمایت مالی و نظامی می شوند، 

ش از بیست دو محصل جوان شهید و تعداد پوستر "همدردی" را نشر و پخش نموده اند. در این حمله هولناک بی
زیادی از آنها هم زخمی گردیده اند. رژیم مفسد ایران بر حسب سیاستهای حیله و نیرنگ شان این پوستر 

تا بتوانند از این عوطف ماتم زده گان افغان را بطرف خویش  به اشک تمسا قاتل نشر نموده اند،"همدری" را بمثا
 در افغانستان بپوشاند.  جلب کنند و جنایات خود را

 

 
 

" شهرداری تهران با نصب پوسترهایی در سطح شهر، با خانواده قربانیان حمله مسلحانه به دانشگاه کابل ابراز 
های اجتماعی همرسانی شده، در کنار  شهرداری تهران در پوستری که عکس آن در شبکههمدردی کرده است. 

ارت "با تو همدردیم ای همسایه" از هشتگ "جان پدر کجاستی" استفاده کرده که این روزها در افغانستان و عب
 ایران تبدیل به ترند توییتر شده است."

سیاست حیله گری و جنایات ایران در افغاسنتان به شیوۀ چنین نیرنگ "همدردی"  و تالش  قبل از آنکه با جهات
ن به روشنی بپردازم، توجه شما را به پوشتر نشرشده شاروالی تهران جلب مینمایم. رژیم فاشیستی اخوندی ایرا

حقیقت آنست که در وسط عکس پوستر دو پوچک کارطوس اسلحه را می بیند،  این کارتوسها از مهمات 
 سالحهای باشد که ایران و پاکستان با پول مست نفت عربان برای طالبان و تروریستان تهیه کرده است. 

یز فراموشی دلقکان رژیم فاشیستی ایران مرض نونیست. ایران و پاکستان دو کشور همسایه افغانستان است که ت
باداشتن دولتهای مذهبی راسیستی میخواهند امپراطوری های مذهبی "اسالمی" شیعه و سنی خود را در همجواری 

د. ایران و پاکستان هردو در آتش جنگ افغانستان از طریق تعمیل وحشی ترین جنایات و خونریزی اعمار نماین
 چهاردهه ویرانی در افغانستان سهم مستقیم و برجسته داشته و دارند. 

ایران و پاکستان از یکطرف برای قتل عام مردم مظلوم افغانستان و ویرانی به میهن ما  تروریستان وحشی را 
را  در زیر چتر شعارهای دروغین هم کیش،  میفرستند، و ازجانب دیگر با هزاران مکر و حیله اهداف  شوم خود

 همزبان و فرهنگ مشترک، "صلح" وغیره توسط جواسیس خود در افغانستان بیشرمانه به پیش میبرند.   
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 انکارناپذیر دولت ایران و پاکستان در زیر نگاه کنید.به کوتاترین فهرست جنایات 
ایران و پاکستان هردو با پالن پنج فقرۀ صلح سازمان ملل متحد در افغانستان مخالف نمودند، ایران و پاکستان  -*

 را در افغانستان ناکام ساختند.  دی پالن پنج فقرۀ صلح سازمان مللمیال 1992در سال 
یم تنظیمیهای غارتگر "جهادی" ساخت ایران و پاکستان را در افغانستان برخالف منافع ایران و پاکستان رژ -*

 تحمیل نمودند.  1992ملی مردم کشور در بهار 
نیابتی خویش را  میالدی در افغانستان آتش جنگ 1994 – 1993ایران و عربستان سعودی طی سالهای  -*

ع بیگناه افغانستان در جنگهای وهابیت عربستان سعودی و که در نتیجه آن هزاران تن اتبا شعله ور ساختند،
 ایران کشته شدند. 

ایران برای تطبیق اهداف شوم خویش به دولتمداران فاسد چون حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان،  -*
 پیروان افغان خط امام خمینی و جواسیس خویش در افغانستان پول نقد رشوه پرداخته و می پردازند.  

عقرب تایید کرد که دولت ایران به  21بروزجمعه  هلمند والی  محمد یاسیندر تازه حمله طالبان در هلمند  -*
 جنگجویان طالبان اسلحه جدید و مهمات جنگی کمک کرده است.

ایران بر خالف کنوانسیون مهاجرین بین المللی، مهاجران افغان در ایران را در قوای نظامی خویش تنظیم  -*
ه، و آنها را به جنگ در عراق و سوریه میفرستند. تا کنون بیش از سه هزار مهاجر افغان در جنگهای نمود

 ایران در عراق و سوریه  کشته شده است.
 

 
 

 تابوت نسیم مهاجر افغان که در جنگ ایران با عراق کشته شده است. 
د بیست و سه نفر کارکران بیچاره افغان را که برای کار به ایران رفته بودند، در پولیس سرحدی ایران به تعدا -*

دریای هریرود غرق نمودند، مقامات ایرانی در مورد حادثۀ قتل کارکران افغان تا اکنون هیچ نوع اقدام را درمورد 
 قاتلین کارکران افغان انجام نداده است.
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ایران برای استفاده رایگان از آبهای رودخانۀ هیرود و هلمند بارها تالش کرده اند تا مانع اعمار بند سلما و  -*
بند کمال خان در افغانستان شوند. در تازه ترین حوادث  شبکه طالبان که در حمایت ایران قرار دارد بیش از شش 

 ی امنیتی بند کمال خان در ولسوالی خاشرود والیت نمیروز را بقتل رسانده اند.  تن از محافظ
 

  
 

افراد مسلح باالی بند کمال خان در ، (  در حمله طالبان بر بند سلما در والیت هرات کشته شدند14چهارده تن )
 نیمروز حمله کردند  شش تن محافظین امنتی کشته شده است.

حادثۀ المناک حملۀ تروریستان در پوهنتون کابل باالی محصلین پوهنتون درست درهمان روز و همان ساعت 
صورت گرفته است که سفارت ایران در پوهنتون کابل نمایشگاه کتب خود را با اشتراک سفیر ایران و تعداد از 

 دولتی" افغان برگذار نموده اند.مقامات "
 

 
خانه ایرانی کتب علمی را قطعأ چاپ نمی کند. کتب چاپی پهمه بخوبی میداند که از بیش چهل سال است که تمام چا

نمی خورد. در  کنونی ایران تبلیغات و چرندیات اخوندهای ایرانی است که  در پوهنتونها بدرد تحقیقات اکادمیک
افغانستان اکنون هیچ نیاز به نمایشگاه کتب چاپی ایرانی که تبلیغات و چرندیات اخوندهای ایرانی است وجود 

 ندارد. 
پس سوال اساسی در اینجا است که چرا این نمایشگاه کتب ایرانی در پوهنتون کابل مصادف با روزهای انتخابات 

 ر شده است.ریاست جمهوری ایاالت متحده امریکا دای
 

  
 

جواب این سوال در مورد نمایشگاه کتب پالن شده  ایران در پوهنتون کابل مبنی بر قراین آن با دست داشتن ایران 
 در حادثه گواهی روشن را بدست میدهد.  
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کتب ایرانی داخل صنوف پوهنتون کابل شده اند که سفیر ایران در افغانستان  در چند متری نمایشگاهتروریستان 
هم درهمان محفل نزدیکی در بدیوار حادثه حضور داشتتند. تروریستان در  افغانستانمقامات بلند پایه دولت با 

کردند، مگر سفیر بیش از بیست دو محصل جوان را شهید و تعداد زیادی دیگر آنها را زخمی نزدیکی نمایشگاه 
افغانستان سالمت از محل حادثه خونین و تداوم فیرها ایران با تمام اهل بیت خویش بشمول مقامات بلند پایه دولت 

چگونه خارج شده است ؟. سفیر ایران با اهل بیت شان بشمول مقامات بلند پایه دولت فاسد افغانستان در چند 
مگر با آنها هیچ آسیب نرسیده است. تروریستان بیش از بیست دو محصل قدمی محل حادثه قرار داشته بودند، 

جوان بیگناه را شهید و تعداد زیادی دیگر آنها را زخمی  کردند، مگر یک مرمی هم بطرف سفیر ایران با اهل 
 افغانستان فیر نه کرده اند. بیت شان بشمول مقامات بلند پایه دولت 

 ول رئیس جمهور افغانستان !آجناب امرهللا صالح معاون ا
حوادث هولناک جنایات وحشت تروریستان اکنون در افغانستان با بازی رقابتهای سیاسی بازیگران منطقوی و 
بین المللی رابطۀ مستقیم دارد. در همین حادثد هولناک قتل عام محصلین جوان پوهنتون کابل ایرانیان و 

دند،  که با وجود امضای توافقنامۀ امریکا با طالبان، ایران در ساختار پاکستانیان مشترکأ امریکائیان را تهدید کر
 طالبان دست باال دارند. 

ارائیه تصویر فوق را میان خالی ویا از طرف دشمن تصور نه کنید. جناب صالح اگر شما واقعأ میخواهید که 
ین بیگناه دریافت می کنید، لطفأ مجرمین اصلی حادثۀ المناک حملۀ تروریستان در پوهنتون کابل را باالی محصل

تحقیقات خود را از فاکتهای فوق آغاز کنید، به یقین کامل سازماندهندگان اصلی این جنایت هولناک را پیدا می 
 کنید.

 تشکر
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