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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه دررمن آنالین افغان ج

 ئځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په  ،دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده: یادونه

  
 2۹1۲/ ۹۰/ ۹۰         فرشید هروی

 جاودانه بر خمینی خونریز و آدمخوار!  نفرین
  

  

 
 تربیه کننددر عکس مقامات غربی  خواسته اند اورا برای شکار ملت ایران 

 استانتقال در حال به جای مورد نظر  او را استخبارات غرب، 

 

، منتشر کرده و چنان سط نقشهء افغانستانو دجال را در یک شبکه اجیر استخبارات ایران، تصویر منحوس خمینی

شمسی( سخت ناراحت و عزادار بوده اند؛ به  1۱۰۱جوزا 1۱، از رحلت خمینی) وانمود کرده که گویا، افغان ها

، رژیم داکتر نجیب هللا در کابل، بخاطر مرگ باور این رسانه، گواه این دلتنگی افغان ها این است که  باری

 !ینی، سه روز عزای ملی اعالم کرده بودخم

یک دولت ضد ملی بوده و زایده و ملعبهء  ،به این رسانهء یاوه پرداز مزدور خاطرنشان میشود که رژیم نجیب هللا

اشغالگران شوروی بوده است!؛ چنانکه دولت دست نشاندهء کرزی،نیز که برای مرگ قسیم فهیم، چند روز عزای 

 !د، مورد تمخسر تمامی ملت ) جز گروهک شورای نظار و جمعیت(قرار گرفتاعالم داشته بو ،ملی

 اما خمینی که بود؟

به  ،متحجر،ضد تمدن و حقوق بشر که بوسیله امریکا و بویژه انگلستان و فرانسه ،مردی معمم و هندی االصل

را در « امامی 12م شیعه اسال» در منطقه را بگیردو« کمونیزم » زمامداری ایران برداشته شد تا جلو گسترش 

 !منطقه ترویج دهد

چندان بر طبل انقالب  ،بر اساس نسخه نویسی اربابان، و بر اثر کینهء دیرینه با محمد رضا شاه  ،خمینی

اسالمی)!( و صدور آن به خارج  مرز های ایران، کوبید که صدام حسین زمامدار عراق، مجبور شد از مذهب و 

با ایرانیان بجنگد؛ حاصل این جنگ ایدئولوژیک خمینی،  صدها  ،د و هشت سال آزگارخاک عراق به دفاع بر خیز

 !هزار کشته ومعیوب بود و شهرهای ویران

سپاه منظم شاهی ایران را متالشی کرد، لشکری از چاقو کش ها و اوباش های خیابابی ترتیب داد و اسم  ،خمینی

تب نخوانده که تنها تجارب جنگ عراق را با خود دارد، اینک در نهاد! این ارتش مک« سپاه انقالب اسالمی» آنرا

 !دوره جانشینان خمینی، زمام اغلب امور اقتصادی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران را قبضه کرده است

انجنیر وروشنفکررا که با وی در طرز ادارهء  هزاران دانشجو و معلم و 1۱۰۱و  1۱۰۹خمینی،در سالهای 

نه تنها درداخل ایران به جوخه ء اعدام سپرد،بلکه به خارج کشور نیز جوخه ،و نظر داشتند کشور اختالف سلیقه

های اعدام و تروریست های اعزام کرد تا هرکه در هر گوشه ء جهان که مخالف اوست، سر به نیست شود! ترور 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 egerman.d-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ ،دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده: یادونه

 

وت عمال آدمکش خمینی فریدون فرخزاد، هنرمند سرشناس، در کشورآلمان با سی ضربهء چاقو، نمونه اعالی قسا

 !است

  

،، خمینی، ۸۱سال  ،نقش مخرب خمینی در افغانستان امروز: در آوان اشغال نظامی افغانستان به دستور برژنف

خاموش نشست! وقتی سفیر شوروی در تهران به دیدار روح هللا خمینی رفت تا خبر تصرف کابل را به سمع رهبر 

و به همین « ا شاید نتوانید، برای مدتی مدید آنجا] یعنی افغانستان[بمانیدشم» اسالمی ایران برساند، خمینی گفت

 !اکتفا کرد ،عبارت کوتاه

ارگان رسمی حزب مارکسیستی ایران) حزب توده( که درین روزگاران حامی و مدیحه « مردم» روز نامهء 

ارزیابی میکرد  هر روز مطالبی « انقالب ضد امپریالستی» خوان خمینی بود و گویا انقالب اسالمی خمینی را 

ن نشریه گاه عکس رهبران شوروی نشر میکرد و اشغال افغانستان را با دالئل من در آوردی، توجیه میکرد!دری

 !در کنار عکس خمینی دیده می شد؛و خمینی این همه مضحکه را با خونسردی تماشا میکرد

جالب است که که سال ها بعد، جانشینان خمینی،باردیگر، اشغال افغانستان را بوسیله امریکا و شرکاء به تماشا 

نظر می رسیدند) توجیه این خوشحالی این بود که چند کس ایرانیان این دفعه بسیارراضی و خوشنود به ،نشستند

 !(ازاعضای قونسولگری ایران درمزار، به دست طالبان به قتل رسیده بود

ساختند ؛حزب نصر، « حرکت اسالمی»و « حزب » اما خمینی و اعوان واخالف او، برای افغانستان، چندین 

هللا)؟( افغانی، چندتا بمب دستی در چارراه های  حزب فجر، حزب صاعقه،حزب وحدت اسالمی و ......! حزب

 !هرات و فراه منفجر میکردو دوباره به سرحدات ایران می گریخت

و ده ها اسم بی مسما،در حوزه « فدائیان امام« » ثارهللا«» » بنیاد مستضعفین« » مجمع اهل البیت» ساختن 

» ای خرد و بزرگ بودند و اغلب زیر فرمان ه« جاسوسخانه » جنوب غرب و بلخ و بادغیس ساخته شد که همه

 !و دفترولی فقیه، فعالیت میکردند،این تخریبات ومداخالت تا هنوز ادامه دارد«سپاه پاسداران

نقش ایران در دوران زمامداری حامدکرزی بسیار برجسته بوده است.کرزی شخصا هم از تبراق ایران ارتزاق 

جز شیون و غوغای دوهفته  ،خیری ندیده اند،ر وندان افغانستان، از ایرانمیکرد هم از توبره ایاالت متحده!اما شه

زیر نظر سفارت ایران، در کابل و اطراف آن به راه می افتد و چشم و روح ،ای ماه محرم که به رسم ایرانیان

 کودکان و جوانان را جریحه دار می سازد!

 
 ر ایراند 1۱3۱ سال در اسالمی جمهوری توسطها  اعدامدر عکس 

 پس یزید ها کی ها هستند؟
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