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......دارد" آخند " گر مسلمانی همين است که                                 
 

 بر روی زمين چيزی روی صفحه آوريم  ، ) نمايندگان خدا(در اين مختصر سر آن نداريم تا اندر مورد اسالم و مسلمانی
ردی گفتن نخواهند ماند و حکم سنگسار يقين داريم که ما را به بچون از يکطرف صالحيت آن نداريم و از جانب ديگر 

 نماينده های (کارروائی های آنانی گفت که مدعی اندما صادر خواهند کرد، اما بصورت مشخص ميتوان اندر مورد 
) حجت االسالم (        و حجت اسالم ) روح اهللا (  روح خدا و) آيت اهللا ( بر روی زمين اند و خود را آيت خدا )خدا
و   )اسالم مرز ندارد (      ته وهزار و يک اسم و رسمی برای خود تراشيده و داد و فرياد راه انداخته اند که، دانس..... و

اما ديده ،......... وشانرا به تمام جهان صادر ميکنند) انقالب اسالمی (  را بر دوش دارند و ) جهانمستضعفان( رهبری 
ی ايرانی بودند که انقالب مردم آزادۀ ايران را سبوتاژ نموده و دست به ميشود که در حقيقت همين آخند ها و آيت اهللا ها

به سرکوب انقالبيون ايران پرداخته و از همان نخستين کودتا زده و حاصل انقالب مردم ايران را نامردانه دزديدند و 
سوار بر يک طيارۀ مخصوص روز ايکه فرانسوی ها به انقالب مردم ايران دستبرد زده و آيت اهللا خمينی را از فرانسه 

  و بربريت و وحشت جنايت و خيانت از همان هنگامنموده و در ايران پياده کردند تا انقالب مردم ايران راسرکوب نمايد،
. سر از گريبان آخندک ها بدر آورد و روزگار مردم ايران تيره و تار شد وکشور پهناور ايران به قهقرا سوق داده شد

 مردم ايران و از آن کشور پهناور يک زندان بزرگ ساختن و حکومت تازيانه و دار را برپا باقی ماجرا و سرکوب
  .، را همه ميدانند و نوشتن بيشتر در مورد ، تکرار مکررات است.......کردن و

ی  حتم بود که رژيم تازيانه و دار را از سقوط و يک جنگ تحميلی جنگ ايران و عراق نيز از جمله ترفند های آخندی
نجات داد و آخندک های عمامه پوش ايران از احساسات وطنپرستانۀ مردم ايران به حد اعظم سؤ استفاده نموده و مليونها 

رژيم آخندی بدين هم بسنده نکرد و صد ها هزار طفل را مغز شوئی نموده و کليد  .ايرانی را به کشتارگاه ها فرستادند
برای آن مظلومکان گفته . ت جنگ نموده و همه را گوشت دم توپ ساختندبهشت را برگردن های شان آويخته راهی جبها

مگر هرگز کسی . شان استد و کليد بهشت در اختيار ن به بهشت ميروحالت يا غازی در هردو شدندبودند که اگر شهيد 
در اين . ستادندفر و چرا فرزندان خود را به بهشت نمی نداشتندنپرسيد که چرا خود آقايان عالقۀ برای رفتن به بهشت 

يا به زور و يا به رضا ، به جبهات داغ  افغان مهاجر در ايران هم از طرف آخند های ايرانی  هزاران هزارميانه اما
اين مهاجرين افغان بخت برگشته را اما نه کليد بهشتی در کار بود و نه شهادتی و نه . جنگ ايران و عراق فرستاده شدند

آن . ک کالم قربانی اميال شوم آخند های ايرانی و حزب وحدت پروردۀ شان ، گرديدندآنها در ي. هم غازی شدنی 
 ،  در دشت های سوزانتشنه و گرسنهمهاجرين بی پناه و سرگردان نه شهيد شدند و نه غازی ، بلکه در بدترين شرايط و 

ها بعد از اينکه آخند ها مليون ها ايرانی سال.  و مرده و زندۀ آنان معلوم نشد که نشدشدند ناپديد  وپيشمرگان جنگ گرديده
 با عرقی  خمينی، آيت اهللارا قربان هوس های شوم شان نمودند و شهر های هم مرز با عراق را به خاک و خون نشانيدند

ها آتش بس و متارکه اعالن کرد و بازندۀ اين جنگ وحشتناک و تباه کن ، فقط و فقط مردم ايران و عراق بودند و 
ساليان طوالنی ديگر گذشت و آخندک ها بفکر اسرای جنگی شدند و طی يک .  را خمی بر ابرو هم نيآمدآخندک ها

دها هزار اسير جنگی بعد از ساليان متمادی اسارت در بدترين . موافقت نامۀ حاضر به تبادلۀ اسيران جنگی گرديدند
قی نمانده بود و صرف به مرده های متحرک شرايط،در حالی به کشور های شان بازگشتند که ديگر رمقی در آنها با
و اما در اين ميانه بازهم هيچ آخند و آيت اهللا و . شباهت داشتند و اکثريت شان يا معيوب بودند و يا هم قابل شناخت نبودند

حجت االسالمی ، يادی از اسيران جنگی افغان در عراق نکرد و از آن دها هزار افغان مهاجر ايکه به جنگ ايران و 
  .عراق فرستاده شده بودند، تا امروز اثری نيست که نيست 

 مهاجرين افغان در ايران را روز روشن شان همچنان شب تار است و آخندک های فتنه جوی جمهوری و اما و مگر،
آيت های خدا در روی زمين همچنان فتنه می . اسالمی ايران به اصطالح دست از سر کل شان بر نمی داردکه نمی دارد

، تا قدرت دارند و مغز گنديدۀ شان کار ميکند، در صدد آزار و اذيت مسلمين .......گيزند و روح خدا و حجت اسالم وان
اند و نه تنها در داخل ايران ، بلکه در خارج از ايران هم چنان بجان مسلمان ها افتاده اند که شرارت ها و خباثت های 

را به گلوله بستند و خون مردم آزادۀ ايران را  اه های پسين، انتخاباتدر داخل ايران در م. شانرا حد و مرزی نيست
آخندک ها بعد از درهم کوبيدن وحشيانۀ تظاهرات مسالمت آميز مردم . چنان وحشيانه ريختند که همه جهان شاهد آن بود

 های آخندک های جمهوری ايران، هزاران هزار فرزندان مردم را روانۀ زندانها و شکنجه گاه ها نمودند و امروز زندان
 گشته و  مقامات جمهوری اسالمی ايران و آيت اهللا و روح اهللا و حجت اسالمی در سرتاسر ايران ، از زندانی ها مملوع
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، همه بجان هم افتاده اند و رژيم آخندی نه تنها از داخل بلکه از خارج هم زير فشار شديد قرار ......اسالم و آخند و مال و 
، همه و همه دست به هم داده و آخند های ايرانی را ......ۀ اتمی جمهوری اسالمی و تعزيرات بين المللی وداشته و قضي

در اين حال آخند ها جهت اغفال جامعه جهانی ، دست به ترفند های وحشتناک و تنفر . دچار مخمصۀ شديدی نموده است
  مبارزه با(و ) مواد مخدر ( چه ترفندی بهتر از . ندآوری زده اند تا توجۀ جامعۀ جهانی را بسوی ديگری معطوف دار

   ميتواند؟ و باز هم چه طعمۀ بهتر از مهاجر افغان؟ه، کارا تر بود) قاچاق مواد مخدر 
اجباری مهاجرين بخت برگشتۀ افغان و به اصطالح خود شان رد مرز کردن جمهوری اسالمی ايران که اخراج 

کم نظيری براه انداخت و هزاران هزار افغان بخت برگشته را با هزاران تحقير مهاجرين افغان را با قصاوت و وحشت 
، از ايران اخراج کرد و پسر را از مادر و شوهر را از خانم و  خواهر را از برادر و .......ودو و دشنام و لت و کوب و

ار وندار شانرا به تاراج بردند و کودک را از مادر بصورت بسيار نامردانه و وحشيانه جدا کرده و رد مرز ساختند و د
يک هلهله و غوغا را براه انداختند و بعد تر حق کار و دوا و داکتر و حق تحصيل و حق انسان بودن را نيز از مهاجرين 

  .؛ نمودند.......مظلوم افغان گرفتند و هزاران هزار مهاجر افغان را روانۀ اردوگاه های وحشتناک سفيد سنگ و
های موذيانه هم کار گر نيفتاد و آخندک ها را از مخمصه های ملی و بين المللی نجات داده نتوانست و  اما اين ترفند 

  و امروز ديگر آخرين رمق های خود را ميکشدهايران همچنان زير فشار های شديد داخلی و خارجی خورد و خمير شد
  .و قرار معلوم در پرتگاه سقوط قرار گرفته است

ن آسانی ها از قدرت منصرف نخواهند شد و آخرين ترفند های آخندی خود را بکار خواهند بست تا مگر آخندک ها به اي
اولين قدم بازهم مهاجر بخت برگشتۀ افغان در ايران است که بايد در . از گرداب ايکه خود بوجود آورده اند، نجات يابند

آخند های ايرانی بيشتر از پنج هزار افغان مهاجر را زندانی کرده و بيشتر از سه هزار از آنها را به اعدام . قربانی شود
نفر  ) 45 ( پنجچهل و  حدود سه روزاز جملۀ سه هزار محکوم به اعدام ، آخند ها در ظرف کمتر از .محکوم نموده است

يعنی اينکه از مردۀ . را اعدام کرده و اجساد شانرا در اين سوی سرحد به خانواده های آن مظلومان تاريخ ، فروخته است
 و اما وزير خارجۀ حکومت کابل هنوز هم آمار دقيقی از زندانيان و اعدام شده .مهاجر افغان هم آخندک ها اخاذی ميکنند

زلمی رسول وزير خارجۀ حکومت کابل که جهت روشن شدن قضايا به پارلمان کشور . ن را نمی داندگان افغان در ايرا
او گفت هنوز حتی . ندارد  پاسخ روشنیپارلمانبرای پرسش های متعدد نمايندگان  .....((: گفت فراخوانده شده بود ،

اينست وزارت خارجه و وزير آن ، )).ن نداردافغان در ايرا  اعدام شدگانبصورت خاص،آمار دقيقی در باره زندانيان و 
  .کابل" به مه چی " در حکومت وزارت 

مبارزه با قاچاق ( ، آخند های جمهوری اسالمی ايران خوب ميدانند که )مبارزه با قاچاق مواد مخدر (  و اما برگرديم به 
يکا و متحدين را دست باز داده است تا در ، دو بهانۀ قوی و همه پسند است که امر)   تروريزم مبارزه با(و) مواد مخدر 

در مورد . هر نقطۀ از جهان که خواسته باشند، لشکر کشی نمايند و اهداف استراتيژيک خود را تحت آن دنبال نمايند
تروريزم ، آخند های ايرانی چيزی برای گفتن ندارند، چون جمهوری اسالمی ايران يکی از کشور های حامی تروريزم 

دۀ تروريستان است ، بلکه جمهوری اسالمی ، خود يک رژيم تروريستی است که در داخل و خارج از و پرورش دهن
ازاينرو آخند . شهرت جهانی دارد مشغول عمليات تروريستی و انتحاری بوده و در دامن زدن به جنگ در منطقهايران 

يکی اينکه به جهانيان وانمود . ين نشان ميزنندرا بهانه قرار داده و با يک تير چند) مبارزه با قاچاق مواد مخدر ( ها 
ديگر اينکه توجه جامعۀ . نهايت فعال بوده و با شدت با آن برخورد ميکنند) مبارزه با قاچاق مواد مخدر ( ميکنند که در 
ئی کند معطوف ساخته و شايد بدين وسيله بتواند برای خود وقت کما) حقوق بشر ( ، به  ) ه ئیانرژی هست( جهانی را از 

و ديگر اينکه هم مهاجرين افغان را زير فشار قرار داده و مجبور به ترک ايران نمايد و هم حکومت کابل را بدين وسيله 
فهمانده باشند که آخند های جمهوری اسالمی ايران قادر اند همان گونه زير فشار قرار دهد تا به حاميان امريکائی شان 

ل ايجاد کرده اند ،  در افغانستان نيز قادر اند تا هرج و مرج براه انداخته و چه از که در عراق برای امريکائی ها مشک
نگاه نظامی و فرستادن سالح ، مهمات و ماين ها و افراد انتحاری و چه هم از نگاه اجتماعی و فرهنگی و مذهبی ، در 

خواهند به امريکائی ها هشدار دهند که نه آخند های ايرانی بدين وسيله مي. افغانستان اغتشاش و شورش را براه اندازند
  .تنها در عراق و اردن و فلسطين ، بلکه در افغانستان نيز ، برای شان مشکل ساز بوده ميتوانند

 اما باز هم اين افغان مظلوم است که قربانی سياست های جهانی ميشود و اين جمهوری اسالمی ايران است که بنام اسالم 
قاچاقچی ( ، خلق خدا را به کشتن ميدهد و فرزندان برومند و زحمت کش افغان را بنام ......خدا وو بنام آيت خدا و روح 

اين . باالی دار می فرستد و اجساد شانرا باالی فاميل های شان بفروش ميرسانند و اين سلسله همچنان ادامه دارد) 
سالمی ايران به دار آويخته شده اند ، در درحاليست که حکومت کابل ادعا دارد، فقط شش نفر افغان در جمهوری ا

تحويل گرفته  جسد را در بدل پول پنجحاليکه اقارب مهاجرين مظلوم افغان که به دار آويخته شده اند ، ميگويند که چهل و
ی يک حال چه فرقی ميکند که آخند های ايران. اند و اين ادعا را شماری از وکالی پارلمان افغانستان نيز تائيد نموده اند

نفر، در  ) 48(قرار معلومات تازه چهل وهشت   يا و نفر يا شش نفر و يا چهل و پنجاندنفر افغان را به دار آويخته 
حقيقت يک قطره خون افغان اگر در داخل يا خارج از کشور به ناحق ريخته ميشود، حکومت کابل جوابده است و مردم 

اما برگرديم به اينکه حکومت و . بل را گرفته و بازخواست نمايندمکلف اند تا گريبان مقامات مسؤول در حکومت کا
رژيم جمهوری اسالمی ايران که مسؤولين آن ادعای نمايندگی از خدا را در روی زمين دارند و القاب دهن پرکنی چون 
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انقالب  ( ، را باخود يدک ميکشند و با تمام قدرت خويش خواهان صدور........روح خدا و آيت خدا و حجت اسالم و
  شان هستند ، اين مسلمان کشی ها را چگونه توجيع ميکنند؟) اسالمی 

تضعف ترين س، مشغول کشتار م )رهبران مستضعفين جهان (  زمانيکه رژيم جمهوری اسالمی ايران و بگفتۀ خودشان 
مسلمانی همين است  خلق خدا در روی زمين هستند، پس چگونه ميشود گفت که مسلمان هستند و اگر اسالم همين است و

  .دارد، پس وای اگر از پس امروز بود فردائی " آخند " که 
خبر گزاری های بين المللی در روز های گذشته خبر دادند که آخند های ايرانی ، مهاجرين افغان محکوم به اعدام را قبل 

در شهر يزد ايران ، . يرسانند و به فروش ماز اعدام مورد عمل جراحی قرار داده و اجزای بدن شانرا بيرون کشيده
چندين افغان را آتش زده و زنده زنده سوختند ، اما بعدًا مقامات مسؤول ايرانی در آن شهر گفتند که سوختن افغانها در آن 

به هرحال اگر دنبالۀ اين ماجرا ها را پيگيری نمائيم ، مثنوی هفتاد من کاغذ ميشود، . شهر در اثر انفجار گاز بوده است
آنچه بايد گفته آيد اينست که مردم افغانستان و ايران هيچ مشکلی باهمديگر نداشته و ندارند و اين صرف رژيم اما 

جمهوری اسالمی ايران و آخند های پوچ مغز آن رژيم هستند که با هزار ويک حيله و ترفند آب را گل آلود نموده و 
خميده به پيشواز احمدی نژاد ها ، يعنی قاتلين فرزندان  و حکومت کابل هم با سر ماهی مطلوب خويش را صيد ميکنند

  .ايران و افغانستان رفته و مشاطه گری ميکند تا منافع شخصی شانراتأمين نموده باشند
در خاتمۀ اين مختصر در حاليکه از تظاهرات مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور حمايت ميکنيم و آرزومنديم تا 

 های وحشيانه ، هموطنان ما در هر کجای دنيا که هستند ، همچنان مقاوم و استوار باقی مانده و توقف کامل اين اعدام
آيت اهللا ( و آن آيت وحشت و بربريت ) تير خالص کن ( مشت محکمی شوند بر پوزۀ آخندک های ايرانی و احمدی نژاد

ه خصوص کابل ، بايد تمام نشانه های جمهوری و دنباله روان رژيم تازيانه و دار شان و در داخل کشور و ب) خامنه ئی 
 يک مشت جيره خوار  به وبزنندد و دست رد بر هرچه نشانی از آخندک های ايرانی دارد ، ننتازيانه و دار را برچي

  .بيآموزنددرس غيرت و مردانگی و انسانيت داخلی شان 
ه خواهد شد و مردم آزادۀ ايران و نيز جهان از لوث آن اين رژيم منفور تازيانه و دار دير يا زود به زباله دان تاريخ سپرد

رهائی خواهند يافت ، پس بر مردم ايران و افغانستان است تا دشمن اصلی خود را شناخته و از تفرقه افگنی ها و زهر 
غات  و فريب تبليپاشی ها و فلوته بازی ها و توطئه های ننگين آخندک های بی همه چيز جمهوری اسالمی آگاه باشند

دشمن اصلی مردم افغانستان، جمهوری اسالمی ايران و رژيم آخندی آنهاست ، . خصمانه و بی بنياد آخند ها را نخورند
  .  نه مردم ايران

  

  
                             

 
  


