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ترفند کثيف ديگری از آخند های ايران                               
 .گزارشات رسيده از ايران حاکی از آن است که سفير پاکستان در ايران مورد حمله قرار گرفته و مجروح گرديده است

 ی انتظامی تهران بزرگ، با اشاره بهنيا، فرمانده نيرو سردار حسين ساجدی : (( .........گزارش ميدهد که)  سی- بی-بی(
پاسداران برای رفتن به يك سالن  اين آه سفير پاآستان در طول هفته چندين بار بدون محافظ مسيری را در خيابان

 21امروز سفير پاآستان در حالی آه در حال طی مسير بود، با يك افغانی  بعداز ظهر " :گفته است آرده ورزشی طی می
در پی اين : "وی افزود ".خورد می ود آه در پی آن از ناحيه سر مجروح شده و از ناحيه دست به زمينش درگير می ساله

به  سرعت در محل حاضر و فرد مذآور را دستگير آرده و سفير پاآستان نيز پليس به حادثه با تماس مردم، ماموران
  ))".شود بيمارستان ايران مهر منتقل می

اين هم ترفند زشت و کثيف ديگريست که از مغز پوک و مريض آخندک های . اين مجملحال تو حديث مفصل بخوان از 
ايرانی تراوش کرده و از طريق ديگری ميخواهند نه تنها بين ايرانی ها و مهاجرين افغان در ايران اختالف ايجاد نموده 

 بلکه با اين ترفند ناکار آمد و و زمينه را برای يک شورش و بعد سرکوب مهاجرين افغان در ايران ، فراهم سازند ،
در صدد آن هستند تا برای مهاجرين افغان در پاکستان مشکل ايجاد کرده واوضاع در پاکستان را نيز مختل مضحک 

سازند و هرج و مرج را در آن کشور براه انداخته و از آن طريق امريکا را زير فشار قرار دهند و بدين گونه آب ها را 
اما اند اين ميانه بازهم مهاجر بخت برگشتۀ افغان است که هم در . اهی مطلوب خويش صيد نمايندگل آلود ساخته و م

  .ايران و هم در پاکستان پامال سياست های جاه طلبانۀ بيگانگان ميگردند

 چگونه ميتوان قبول کرد که يک مهاجر افغان بدون هيچ دليل و برهانی ، کسی را مورد حمله قرار دهد و آن فرد هم
سفير يک کشور خارجی در ايران باشد و آن کشور خارجی هم پاکستان باشد که بيشتر از سه مليون مهاجر افغان را در 

سال گذشته هرگز سابقه نداشته است که يک افغان بدون هيچ دليل و برهانی ، در  ) 30( خود جاه داده است و در سی 
الاقل هيچ گزارشی از همچو مواردی وجود . قرار داده باشد  يک پاکستانی را مورد حمله عبور و مرور مردم ،راه

در پاکستان به وضع بدی قرار دارند و در سالهای پسين ، مقامات پاکستانی چندين  درست است که مهاجرين افغان. ندارد
 کمپ مهاجرين را مسدود نموده و مهاجرين بخت برگشته را از آن کمپ ها اخراج کردند و درست است که پوليس

پاکستان جهت اخاذی به ضرب و شتم مهاجرين افغان پرداخته و عدۀ بيشماری را بدون هيچ دليلی روانۀ زندان های 
مخوف پاکستان نموده است و نيز درست است که به هر دليل و بهانۀ ، مهاجرين مظلوم افغان در پاکستان زير فشار شديد 

، اما با جرأت ميتوان گفت که هرگز و هيچگاهی به مهاجر افغان ...........پوليس پاکستان قرار داشته و هنوز هم دارند و
به زندانهای " قاچاقچی مواد مخدر " خطاب نشده است و هرگز هم پنج هزار افغان بنام " افغانی کثيف " در پاکستان ، 

م قاچاق مواد مخدر، در نفر افغان را به جر ) 50-48( چهل و هشت تا پنجاه پاکستان  نرفته اند و هرگز هم بيشتر از 
و صد البته که هرگز هم اعضای وجود زندانيان افغان را خالف تمام . ظرف کمتر از سه روز به چوبۀ دار نفرستاده اند 

مهاجرين افغان در کشور پاکستان از . نورم های ملی و بين المللی  و اسالمی و انسانی ، بيرون نکشيده و نفروخته اند
تا عالی  برخوردار بوده وتعداد قابل مالحظۀ از مهاجرين افغان در کشور پاکستان به درجات بلند حق تحصيالت ابتدائی 

علمی و مسلکی رسيده اند ، در حاليکه در جمهوری اسالمی ايران حق تحصيل از فرزندان مهاجرين افغان گرفته شده 
 و داکتر و تداوی در شفاخانه های ايران نيز است ، نه تنها اين ، بلکه مهاجر بخت برگشتۀ افغان در ايران ، از دوا

  .در يک کالم آخند های ايرانی حق انسان بودن را هم از مهاجرين مظلوم و بی پناه افغان گرفته اند . محروم بوده اند

ان آخند های ايران در طی سه دهۀ گذشته از اين ترفند های شيطانی شان بارها و بارها استفاده کرده و ايرانی ها را بج
همين چندی قبل بود که يک ايرانی را ايرانی ديگر بقتل رسانيد . مهاجرين افغان انداخته و کشت و خون راه انداخته اند 

و جسد وی را در منطقۀ مهاجر نشين افغان ها پرتاب کرد و فردای آن مقامات مسؤول در جمهوری آخندی ايران اعالن 
رفند کثيف دمار از روزگار مهاجرين افغان بدرآوردند و دها نفر کشته و زخمی کردند که قاتل افغان بوده است  و با اين ت

را در چندين سال " زنجيره ئی " به ياد داريم قتل های . گرديدند و کلبه های مهاجرين افغان در منطقه چور و غارت شد 
م را امنيت شان مطمئن سازند، که پوليس ايران از رد يابی و گرفتاری قاتل عاجز آمده بود و برای اينکه مرد قبل 

بوده است ، " افغانی " مقامات امنيتی جمهوری آخندی ايران از طريق راديو تلويزيون اعالن کردند که قاتل را که يک 
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همان بود که ايرانی ها بجان مهاجرين افغان افتادند و از کشته های شان در خيابان ها پشته ها ساختند . دستگير کرده اند
شتار مهاجرين افغان چنان وسيع شد که ديگر از کنترول پوليس و نيرو های امنيتی آخندی بيرون شد ، تا اينکه و سلسلۀ ک

يک " قتل های زنجيره ئی " قاتل اصلی گرفتار شد و به جنايات خويش اعتراف کرد و دوباره اعالن کردند که قاتل 
ا اعالن نمودند ، تا اينکه کشتار مهاجرين افغان ايران است که به جرم خويش اعتراف کرده است و مشخصات وی ر

متوقف گرديد ، صد ها مهاجر بی گناه و بی پناه افغان بخاک و خون غلطيدند  و چندين روز ديگر آن بخت برگشته ها 
مشغول جمع آوری شهدا و مجروحين خويش بودند و کلبه های گلين هزاران هزار مهاجر افغان چور و تاراج و به آتش 

  .ه شدکشيد

از اين گونه ترفند های کثيف آخند های ايرانی بی حساب در چانته دارند که وقتًا فوقتًا از آن استفاده نموده و مهاجرين 
  .افغان را مورد آزار و اذيت و توهين و تحقير قرار ميدهند و اين سلسله با هزاران درد و دريغ که هنوز هم ادامه دارد

  . به اصل قضيه و آن خبر ناروا و ترفند کثيف آخند های ايرانی است که در باال ذکر آن رفت برگرديم 

نخست اينکه چگونه سفير يک کشور خارجی هر روز از يک گوشۀ شهر به گوشۀ ديگر شهر ، جهت ورزش به يک 
ار و نه دوبار ، بلکه چندين بار کلپ ورزش پياده طی طريق ميکند؟ نه موتری ، نه باديگاردی ، نه محافظی ، آنهم نه يکب

 آيا سفير پاکستان هيچ .تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. در يک هفته همين مسير را پياده طی مينموده است
مصروفيت ديگری نداشته است ، بجز ورزش؟ آيا همين تسهيالت ورزشی در اقامتگاه سفير موجود نبوده است؟ آيا 

 سفير در يک ملک بيگانه با پای پياده به يک ورزشگاه عمومی رفته باشد؟ آيا اگر سفير از هرگز شنيده شده است که يک
وسيلۀ نقليه و محافظ و باديگارد رسمی استفاده نکند، وظيفۀ کشور مهماندار نيست که امنيت و حفاظت جان يک سفير را 

ورت کدام پيشآمد غير منتظره ، مسؤوليت  به هر شکل ممکن تأمين نمايد؟ و يا ال اقل به وی گوشزد نمايند که در ص
؛ صد ها سوال ديگر نيز در زمينه ......حفظ امنيت وی را متقبل شده نمی توانند و وی را از چنين کاری برحذر سازند و

  .وجود دارد که هيچکدام هم پاسخ قناعت بخشی نخواهند يافت

 ، اعالن ميکند که فرد مورد نظر  بالفاصله بعد از توقيف از اينها که بگذريم چرا مقامات امنيتی و پوليس آخندی ايران
بوده است ؟ آيا آنها نمی دانند که به قدر کافی آبها را گل آلود نموده اند و يک مشت افراد استفاده " افغانی " ضارب يک 

 بسيار خوب هم جو، هر آن منتظر فرصت اند تا ماهی های مورد نظر شانرا از آن صيد نمايند؟ چرا بخوبی ميدانند و
اينبار اما اين ترفند کثيف شان ، . ميدانند ، اما بايد مطابق پالن قبلی عمل نمايند و از يک جای ديگر ضربه وارد نمايند

تو گوئی آخندک های ايرانی را دشمنی آشتی ناپذيری با . روابط پاکستانی ها و مهاجرين افغان را نشانه گرفته است
  .افغانها است 

ر اگر فرض کنيم مقامات امنيتی و پوليس آخندی جمهوری اسالمی ايران ، در گفتار و ادعای خويش صادق از جانب ديگ
  ساله21يك افغانی  "يک مهاجر افغان و يا بگفتۀ ايرانی ها اند و به اصطالح کاسۀ زير نيم کاسۀ شان نيست و واقعًا هم 

آيا در همين اوضاع و احوال که آخند . ی را زخمی ساخته استبوده است که به سفير پاکستان در ايران حمله نموده و و" 
های ايرانی بيشتر از چهل و هشت نفر مهاجر افغان را در ظرف کمتر از يک هفته به دار آويخته و تظاهرات اعتراضی 

" افغانها در داخل کشور و در خارج از کشور هر روز وسعت بيشتر می يابد و هر روز عکس ها و عروسک های 
به آتش کشيده ميشود  و مؤسسات بين المللی حقوق بشر اين اعمال ضد بشری جمهوری " خامنه ئی " و " مدی نژاد اح

اسالمی ايران را به شدت محکوم می نمايند و مؤسسات داخلی و خارجی در داخل افغانستان باالی حکومت کابل فشار 
افغان ها در ايران نشان داده و مانع اين جنايت تاريخی گردد می آورند تا از خود يک عکس العمل قاطعانه در قبال اعدام 

، آيا در چنين شرايط عاقالنه است که با قضيۀ سفير پاکستان در ايران ، برخورد طفالنه نموده و اعالن نمايند .........و
 ، اما عقل سليم از مسؤول آن بوده است؟ عقل سليم به ما چنين بدعتی را اجازه نمی دهد "  ساله21يك افغانی  " که 

  آخندک سربازار ، نبايد توقع داشت و از جانب ديگر کدام عمل آخند های ايرانی ، نشانی از عقل سليم دارد؟

در خاتمۀ اين مختصر ميخواهم يادآوری نمايم که آخندک های بی مقدار و فتنه جو وشارلتان در جمهوری تازيانه و دار، 
اگر خواسته باشند با اين ترفند محيالنه و زشت شان مهاجرين مظلوم افغان در "  اند کور خوانده" بگفتۀ خود ايرانی ها 

جمهوری اسالمی پاکستان را نشانه رفته و اوضاع نا بسامان موجود در پاکستان را بيشتر از اين نابسامان ساخته و 
ان ها به کشور شان ، رويۀ دوستانه و مردم پاکستان از بدو مهاجرت افغ. پاکستانی ها را بجان مهاجرين افغان بيندازند

برادرانه با مهاجرين افغان داشته اند  و هوشيارتر از آن اند که به شعبده بازی های آخندک های پوک مغز ، فريب 
  .البته حساب مردم پاکستان از پوليس و حکومت پاکستان جدا است. بخورند
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 آخند ها و عمامه داران ايران از همان نخستين روز های  و اما در مورد ايران چنين ادعای کرده نمی توانيم چون
مهاجرت افغان ها به ايران ، چنان اوضاع را در آن کشور مغشوش ساخته اند و چنان تبليغات ضد مهاجرين افغان را 

رژيم تازيانه شاخ و پنجه داده اند و چنان زبونانه کوشيده اند که همه نابسامانی ها از هم پاشيده گی ها و ناکارآمدی های 
و دار خود ها را ، بدوش مهاجرين افغان بيندازند که فرق پنبه و پنبه دانه نزد اکثر ايرانی ها در جمهوری اسالمی ايران 
مشکل شده است و در هر مشکل و هر ناروائی ، مردم ايران يخن مهاجر افغان راچسپيده اند و اين بدعت شيطانی زادۀ 

صفت ايران است که در مورد مهاجرين افغان ، ايرانی های داخل کشور را کامًال مغز مغز گنديدۀ آخندک های شيطان 
  .شوئی نموده و تمام نارسائی های رژيم منفور و مردود شانرا ، زادۀ مهاجرين بی پناه و مظلوم افغان وانمود کرده اند

غز و مريض را نخورده و هوشيار باشند و اميد است ايرانی های آزاده و سربلند گول ترفند های شيطانی آخند های سياه م
بدانند که به همان اندازه که آنان از اين آخندک ها و آيت اهللا ها و رژيم غير قانونی تازيانه و دار شان متنفر اند ، به همان 

تظر انداز و بلکه بيشتر از آن افغانها از اين رژيم منفور و غرق در خون بی گناهان ، نفرت دارند و بيصبرانه من
مريض آن اند، البته حساب مردم افغانستان از حساب کرزی ها و همقطاران سرنگونی اين رژيم کثيف و آخندک های 

  .شان جدا است

  

                                                                      
          ون از بدنش يک زندانی مجروح را در حاليکه پاهايش قطع شده و خ  رژيم جمهوری اسالمی

  .برانكار مخصوص حمل مجروحان حلق آويز کرد جاری بود، روی

  " ))من يک شورشی نيستم"  از سايت شرحعکس و((                                                                 

  

  

                                       

 
 

  


