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  هـ ش١٣٨۶سنبله ٢۶                  فريد رستاخيز
  

  جاسوس ايرانی نيز زير چپن کرزی راه يافت
  

ای در کابل در حضور مقامات بلند رتبه  حامد کرزی طی گردهمايی
دولتی و از جمله سپنتا وزير خارجه، مدال افتخار احمد شاه مسعود را 

  .د محمد رضا بهرامی تفويض نمو،به سفير جمهوری اسالمی ايران
  

بهرامی جاسوس درجه يک رژيم آخوند های جاهل ايرانيست که وظيفه 
دارد تا نوکران رژيم را در افغانستان رهبری کند و فعاليت های آنان را 

شايد همکاران نزديک وی که مخصوصا در زمينه . سر و سامان دهد
فرهنگی برای رژيم تئوکراتيک ايران کار ميکنند آقايون رضا دقتی، 

   .رياب، محسن مخملباف و نظاير شان باشندرهنورد ز
  

 که آقای کرزی تنها به نوازش خاينان افغانی ميپردازد اما حال به نظر ميرسد که وی پافراتر تا حال تصور ميرفت
چندی قبل چند بدماش و . نهاده و جاسوسان خارجی را نيز زير چپنش جا ميدهد و بر سر شان دست نوازش ميکشد

ستر گرين را که در افغانستان در همکاری با رهبران ائتالف شمال زندانهای شخصی ساخته جاسوس امريکايی م
  . مورد بخشايش قرار داد و از زندان آزاد ساختندبود

  

 ممکن اين عمل را آقای کرزی برای خوش ساختن معاونش خليلی و چاکران رژيم در دولت مثل محقق، اسماعيل
 ديگران انجام داده باشد اما نميداند که در مقابل تف و نفرين ميليونها  اکبری و، مصطفی کاظمی، محسنی،خان

  .هموطن ما را نصيب ميشود
  

است که اين مدال که مطبوعات از آن به عنوان بلند ترين نشان دولتی افغانستان ياد کرده به نام احمد شاه مسعود جالب 
اين ملی نامگذاری شود، شايد آويختن آن به گردن وقتی بلند ترين نشان دولتی به نام يک خ. مسما گرديده است

 چون مدال يک قاتل به گردن ،جاسوسانی مثل بهرامی جای تعجبی نداشته باشد
بايد از آقای کرزی ممنون بود که نشان شاه امان اله ! يک جاسوس شايد بزيبد

و  بزرگی به اين بزرگ مرد لجن پاشیغازی را به گردن وی نياويخت ورنه 
  .تاريخ ما ميبود و مسلما روحش را نيز ناآرام ميساختاقعی قهرمان و

  

 مورد تفقد قرار ميگيرد که  مزدور کرزیآقای بهرامی در حالی بوسيله دولت
ها  هنوز رنج شالق و توهين های ضدانسانی رژيم متبوع ايشان جسم و روان ده
های هزار هموطن ما را ميآزارد، هنوز خون هموطنان ما که بوسيله فاشيست 

 پرتاپ شدند نخشکيده و اين جريان زيرجمهوری اسالمی از بلند منزل ها به 
وحشتکده   هنوز ياد.بخت ما همچنان ادامه دارد مرگ تدريجی مهاجران نگون

پناه ما  و غيره که در آنها هموطنان بی» خاک سفيد«، »تل سياه«های هيتلری 
مورد شکنجه و توهين و تحقير وحشيانه قرار ميگرفتند ياد و روح هر انسان آزاده 

  .را جريحه دار ميسازد
  

و باالخره آقای کرزی اين مدال ننگين را در شرايطی به گردن يک مهره رژيم 
همگان معلوم است که دولت ايران با فرستادن آويزد که همين حاال بر  ايران می

مخفيانه سالح و امکانات به طالبان، اين گروه قرون وسطايی و جالد را تقويت 
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گناه بيشتری را با قساوت حيوانی   و هموطنان بیميبخشد تا در ويرانی کشور و قتل مردم ما فعاالنه تر عمل نمايند
  .گردن زنند

ديکش و قاتل، همچنان توهين نابخشودنی به دهها ميليون مردم آزاده ايران است که در ستايش از يک نماينده رژيم آزا
مرگ بر جمهوری « به مبارزان ايران است که با غريو خيانتزير چماق استبداد ماليان حاکم منکوب گشته اند، 

 آن  به رذيالنهتحقيراين . آورند فرود نمیسر تمکين  مقابل آخوند های دين فروش مرگ را پذيرا ميشوند اما» اسالمی
 اهيدر زندانها مخوف رژيم بسر ميبرند اما آن سبه جرم آزاديخواهی بهترين فرزندان مردم ايران است که همين اکنون 

  .چالها را نيز به ميدان مبارزه و مقاومت بدل کرده اند
  

 اين ناظرحضور يابد و نين ضيافت  است که حاضر ميشود در اينچ و تماشايیاما درين ميان وضع آقای سپنتا اسفبار
زير توطئه جاسوسان رژيم در رد صالحيت شدنش بيرون از وی به آسانی از ياد ميبرد که هنوز . جريان ننگين باشد

ين بهرامی بود که در ا روز قبل بندد که فقط چند به اين واقعيت چشم می سپنتا . نشده و اين رسوايی کماکان ادامه دارد
ظاهر ميشد و بر زخمهای مردم ما نمک » طلوع«ز حرکت ستمگرانه رژيمش پياپی در پرده تلويزيون توجيه و دفاع ا

  .ميپاشيد
  

 آی ای گذشته انتظاری جز اين نيست، اما سپنتا که ادعای پيروی از   خدمت سیدراگر از شاه شجاع ثالث که عمرش 
زشکاری ها و جبين سايی هايش آخرين ميخ ها را  را دارد، با اين ساتئودور آدورنو دیو شاگر» مکتب فرانکفورت«

  . و روزتا روز در لجن فرو ميرودبر تابوت روشنفکری خود ميکوبد
  

  پايان


