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 دنمی شو نشفاعت مهاجرین افغا با ساطور پر خون طالبان
 

  
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر اعالم کرده که هیأتی گروه طالبان به ریاست مال برادر " 

آقای . ت کرده اس دآخند، معاون این گروه و رئیس دفتر قطر به تهران سفر کرده است. ایران نیز این دیدار را تایی
ح و مشکالت مهاجرین افغان مقیم ایران بطور مفصل شاهین افزوده که در این دیدار موضوعاتی همانند روند صل

 ." تبحث شده اس
  

  
دولت نظامیگر پاکستان و دولت فاشستهای آخوندی ایران قابل پیشبینی نمی  محیالنه وهای بی شرمانه   تسیاس معیار
   .برای نا امنی و ویرانی افغانستان هستند از حامیان مستقیم طالبان در جنگ نپاکستان و ایرا .باشد

که  تبه معما مسخره گوزه گران مبدل گردیده اس کشور ماز طرف دشمنان مرد نافغانستا  در "صلح" غم اگیز داستان
    .دگردانندگان جنگ و خونریزی در عمل از هیچ نوع قانون و قواعد اصولی قطع جنگ پیروی نمی کنن

ادامه  شتوسط مزدوران طالب خوی  دوامدار را در افغانستان  پاکستان و ایران از یک طرف جنگ و خونریزی
از جانب  ،دناه دنمو نی آبایی شا ا بافغانستان را مجبور به ترک از میهن زی  میدهند و اتباع بی دفاع و مظلوم

زمامداران ایرانی  .دگیرن نمی کار مهاجرین افغان در برابر  واز حقوق و قواعد کنواسیون ژنی نایران و پاکستا  رگید
در امور مهاجرین را اخذ میدارند، مگر کمک   سازمان ملل متحد و پاکستان با آنکه کمکهای مالی کمیشنری عالی

نمیدهند. اسناد و شواهد کافی از زندگی   نایران و پاکستا  در ار نمهاجرین افغا یرا برا دح سازمان ملل مت های
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را به جنگ  نمهاجرین افغا  صدها  ندولتی پاکستا   در ایران و پاکستان وجود دارد. مقامات نوار مهاجرین افغا  برده
   .در جمو وکشمیر فرستاده اند

را به جنگ عراق و سوریه فرستاده اند که صدها  نمهاجرین افغا  ایران درتازه ترین را پور مستند مقامات دولتی 
طالبان اجیرهمچنان ازیک طرف در داخل افغانستان . تسا  هتن از مهاجر افغان در جنگ عراق و سوریه کشته شد

ب دیگر در صورتیکه کدام  از جان  ،میرسانند به قتل را افغانستان  یملک مبی دفاع و مظلو  مردم  با ساطور دشمن
جرین بیچارۀ افغان را ا مه  یافتند مشکالت هن  باداران دنز زا خویش  قاطصادیگر برای اخذ اجوره و  غدرو ۀبهان

 .دقرار میدهن بهانه
در خارج از کشور به طالبان این مزدوران دشمن  نو مهاجرین افغا نبی دفاع و مظلوم ملکی افغانستا  مردم خطاب

دست به کشید، ما به شفاعت شما   نمردم بی دفاع و مظلوم ملکی افغانستا  له شما هرچه زودتر از قتل و قتااینست ک
   .در ایران و پاکستان نیاز نداریم

  
 .مرگ بر دشنمان مردم افغانستان و چاکران حلقه بگوش شان

  

mailto:maqalat@afghan-german.de

