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  م2008 سپتمبر   6                                                                                                        محمود نکته دان

  عرضی به حضور آقا امام زمان
  

 ابراز نظر و مدت زيادی شد که بعلت مصروفيت های گوناگون مجال آنرا نيافتم تا پيرامون مسايل مختلفی که عالقه به
تبصره داشتم چيزی بنويسم ، اما با وجود آنهم گاه و بيگاه به سايت های انترنتی سری ميزدم تا از اوضاع و احوال نقاط 
مختلف کشور خود اطالعی حاصل نموده و از نوشته ها و ابراز نظر های هموطنان دانشمند خويش که  از اطراف و 

  . اکناف عالم مينويسند مستفيد گردم 
  

درين مدت به چند خبر تکان دهنده ی برخوردم که به اخراج مهاجرين افغان ، کشيدن اعضای بدن يک جوان هراتی، 
و چپه شدن موتر حامل مهاجرين افغان در ايران اختصاص داشت  که ) رح(شهادت مدرسه حضرت امام اعظم ابوحنيفه 

از آنجائيکه نه در کشور من و نه هم در کشور ايران گوش اما . در جريان آن ده ها نفر از هموطنانم بشهادت رسيدند 
شنوائی وجود داشت تا به درد ها و رنجهای هموطنان مظلوم من گوش فرا دهد تصميم گرفتم عريضه ی به حضور آقا 
 امام زمان بنويسم چون سران رژيم ايران ميگويند که مديريت نظام شان بدست امام زمان ميباشد و همه اعمالی را که

  . انجام ميدهند و يا مرتکب ميشوند به نحوی مورد تائيد امام زمان بوده و دست آن امام در آنها دخالت دارد
  

با توجه به اين ادعای سران رژيم ايران که گويا امام زمان نظام شان را مديريت ميکند اين سوال بوجود می آيد که آيا 
غانستان هم با مديريت امام زمان صورت گرفته است؟ اگر اين ادعا جفا ها و مظالم روا داشته شده در حق مهاجرين اف

واقعيت داشته باشد بايد حال و گذشته خود را مورد ارزيابی قرار دهيم تا بدانيم که ما در مقابل امام زمان مرتکب چی 
رين ما را ويران ميکنند، اشتباهاتی گرديده ايم  که سالهاست سربازان ايران  با مديريت امام مذکور کلبه های محقر مهاج

کارگران ما را از بلند منزل ها با لگد به زمين پرتاب مينمايند، بساط فروشندگان فقير افغانی را با لگد در بين گل و الی 
  جوی های کنار سرک فرو می برند و باالخره از هيچ نوع اهانتی به مردم فقير و مظلوم ما دست بردار نميباشند؟ 

  
زمان نظام ايران را مديريت مينمايد از حقيقت بدور است و آن چيز های را که سران رژيم ايران بنام اما اينکه امام 

الهامات امام زمان فکر مينمايند فکر نمی کنم که چيزی به جز از وساوس شيطانی باشد، زيرا اعمالی را که آنها مرتکب 
ند رضايت شيطان را فراهم نمايد،  چون امام زمان ميشوند هرگز باعث رضايت امام زمان نخواهد شد و تنها  ميتوا

هيچگاهی دستور ويرانی کلبه های محقر مهاجران مسلمان همسايه آن کشور را صادر نمی نمايد و هيچوقتی اهانت و 
  .جفا به حق انسانهای مظلوم و ستم  کشيده مانند مردم مظلوم افغانستان مورد تائيد و حمايت امام زمان نميباشد

  
د تا بر مظالم و جفا های صورت گرفته توسط سربازان به اصطالح امام زمان  نسبت به مردم مظلوم افغانستان بيائي

مروری داشته باشيم  تا از خيانت و عوام فريبی سران ايران پرده برداشته شود و بدانيم که مديريت نظام ايشان بعوض 
ه است تا از جفاهای که بنام  خواسته های امام زمان بر مردم ديگر موقع آن رسيد. امام زمان در دست شيطان قرار دارد

افغانستان و بر مردم خود ايران روا داشته ميشود به آن حضرت عرض حال و شکايت نمائيم تا ازين بيشتر با سوء 
  .  استفاده از نام مبارک او مورد تحقير و اهانت قرار نگيريم

  
 که در طی اين مدت باعث تاثر فراوان من گرديد اخراج دسته های از همانطوريکه در ابتدا گفتم يکی از خبر های

مهاجرين افغان از ايران همراه با ويران کردن خانه ها و محالت زندگی ايشان بوسيله بلدوزرهای رژيم به اصطالح 
هن انسان به اسالمی ايران بود که وحشی گری و قساوت رژيم اسرائيل در انهدام کلبه های محقر فلسطينيان را در ذ

  . تصوير ميکشيد
  

وقتی تصاوير اين حادثه شوم را ديدم ، از بی کسی و بی سرنوشتی  اين مهاجرين مظلوم عميقا متالم و متاثر گرديدم و 
مهاجرينی که ظروف شکسته و اثاثيه های فرسوده  کلبه های ويران شده خود را در . درد غريبی سراپايم را فرا گرفت

 سربازان ايرانی جمع آوری ميکردند در حاليکه هنوز هم بلدوزر های رژيم ايران مصروف ويرانی زير ميله های تفنگ
آنها مورد نفرت فاشيست گونه دست اندرکاران رژيم ايران . قسمت های ديگری از آلونک های اين ستمديدگان بودند

  . تقال بودندقرار گرفته بودند  و مانند رمه های گوسفند در بين کانتينر ها  در حال ان
  

در يکی از تصاويری که به محل جمع آوری افغانها اختصاص داشت، افسران ايرانی را ميديدم که با تفنگ های شان بر 
از همه درد آور تر ديدن ماسک بر روی بينی های مامورين . مهاجرين مظلوم و خانه بدوش وطن من  نشانه گرفته بودند

. رين مظلوم وطنم نزديک ميگرديدند از ماسک های بخصوص خود استفاده مينمودند ايرانی بود يعنی آنها وقتی به مهاج
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چه اهانت بزرگی به هموطنان خانه بدوش و بی سرپناه من  که ايرانی ها با پوشيدن اين ماسک ها  آنها را منبع مرض و 

  . مصيبت وانمود ميکردند
  

و يا ازبک خودرا مشاهده نمودم  که درد و رنج در يکی ديگر از اين تصاوير جگر خراش تصوير هموطن هزاره 
عميقی از صورتش هويدا بود  دردی که ضرورت به شرح و توضيحی نداشت و تصويرش  آنقدر گويا بود که که هر 

او کفش نداشت و از . انسانی ميتوانست يک مثنوی رنج و تالم را از سيمای اين مهاجر زير ساطور قرار گرفته بخواند
ونی و تکه های گوناگون پا های خود را پوشيده بود و تکه های مذکور را با نخ های ريسمان گونه با هم پارچه های  گ
 .گره زده بود
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چه دردناک است که انسانی بعد از بيست سال رنج و محنت و اهانت و کار شاقه و مصرف نمودن همه ی انرژی ! آه 
ن خود بازگردد  و آنانی که مديريت حکومت خود ر ا با مدد  امام زمان شان دوران جوانی خود با پای برهنه به سرزمي

  . تبليغ مينمايند  حتی کفش هايش را نيز از پايش بربايند
  

قصه  درد و رنج مهاجرين افغانستان در سر زمين ايران،  قصه پر غصه و دردناکی است که هيچ انسان با احساسی 
دلم ميخواهد که گوشه های از دردهای هموطنان جفاکشيده .  مظلوميت را نداردتوان شنيدن آن همه محنت و مصيبت و

خود را بروی کاغذ بريزم تا با در ميان گذاشتن آن با هموطنان ديگر من از بار رنج ها و غصه های من کاسته شود اما 
 مشقت جوانی بگويم که بعد از تحمل آيا از درد و. نميدانم از کدام محنتها ، از کدام مصيبت ها  و از کدام جفا ها بگويم

بيست سال درد و رنج و اهانت و مشقت امروز پاهای پر آبله اش را با تکه های گونی  پوشيده و حتی کفش هايش را هم 
  !کسانی که خود را سربازان امام زمان مينامند  از پايش ربوده اند

  
 و زحمات شبانه روزی شان از آپارتمان های چندين طبقه آيا از آن دسته از هموطنانی بگويم که بعوض قدردانی از کار

با لگد سربازان امام زمان  به زمين پرتاب شدند و با پيکر های  آغشته به خون خود ، نيمی از ايشان شهيد و نيمی هم 
  .زخمی و دست و پا شکسته با کاروانی از  تابوت ها بوطن شان برگشتانده شدند

  
راد هراتی بگويم که چندی قبل در راه رفتن به کارگری در دشت های زاهدان به دست آيا از غالم رسول جوان نام

سربازان به اصطالح امام زمان به اسارت در آمد و در شفاخانه زاهدان اين گرگان وحشی تاريخ همه اعضای بدن او را 
هموطنانش هميشه نفرت داشته اند  و گرده کشيدند ، تا قلب افگار و پر اميد او را به قلب کسانی پيوند بزنند که   از او و 

  ! و جگر اورا به کسانی هديه بدهند که در طی سه دهه گذشته او را افغانی پدر سوخته خطاب کرده بودند
  

اين فرهنگ پيروان به اصطالح امام زمان رژيم ايران است که عالم و مورخ و شاعر و نويسده کشورم را  با بی ! آری 
يخ خود ميسازند  و قلب و جگر  و چشم و گرده هموطن مرا چون گرگان وحشی از بدن او بيرون حيائی تمام جزء تار

  ! آورده  و در بين ياران خود تقسيم مينمايند
  

  ! بلی هموطن بيکس  و بی دفاع من 
النای بلخ ما را آنها ابوعلی سينا های ما را ميخواهند ، آنها سيدجمال الدين ها ی مار اجزء تاريخ خود ميسازند، آنها مو

بخود نسبت ميدهند و دزدانه و ناجوانمردانه همه مشاهير کشور ما را جزء تاريخ و کشور شان ميسازند ،  آنها  قلب و 
جگر و چشم و گرده هموطن مظلوم من و ترا می دزدند و به بعوض قلب و جگر از کار افتاده ياران شان پيوند ميزنند،  

رزمين ابوعلی ها ، سيد جمال الدين ها و موالنا ها ميباشند،  صحبت مينمايند روی های اما وقتی با مردم ما که از س
  .کثيف خود را بيشرمانه با ماسک ها می پوشانند
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آنها سرزمين و  خانه  و کاشانه خود را با نيروی بازوی جوانان و مردم رنجديده و بی سرنوشت کشور من آباد ميکنند 

 کف دستان پر آبله ايشان بگذارند، آنها را لگد زنان از فراز برج های فرعونی شان بر اما بعوض اينکه دستمزدی به
  .زمين پرتاب ميکنند

  
از هموطنانی بگويم که وقتی در ايران  بدنبال خريد قرص نانی  از خانه خود بيرون شدند آنها را ! ديگر از کی بگويم 

تطاف نموده و به اردوگاه های انتقال دادند که مظالم آن اردوگاه سربازان امام زمان از کوچه ها و پسکوچه های شهر اخ
ها کمتر از زندان های ابو غريب ، گوانتانامو و بگرام نبود و شب و روز در کنار کار شاقه باالی آنها کالغ پر تمرين 

  . نمودند
  

وقتی پدر و يا برادرش بدنبال قرص از چشمان انتظار کودکی که ! از کدام چشمان انتظار ! از کدام درد ! از کی بگويم 
نانی به بازار رفت ديگر هر گز برنگشت  و نميدانم که سرنوشت آن اطفال گرسنه و معصوم با بقيه آن خانواده به کجا 
رسيد؟  و يا از چشمان منتظر مادر غالم رسول شهيد بگويم که جهت کارگری به ايران رفت اماسربازان امام زمان قلب 

و باقی اعضای بدنش را کشيدند و بين ياران خود تقسيم نمودند و مادر و زن و فرزند آن شهيد مظلوم به و جگر و گرده 
جنازه که گرده هايش را ! يعنی جنازه که قلبش را ربوده بودند ! جز از جنازه ميان تهی آن  شهيد چيز ديگری را نديدند 

ز دو دستبند بيمارستانی که در آن تسليخ گرديده بود چيز جنازه که جگر نداشت  و جنازه که  به جز ا! کشيده بودند
  . ديگری را به پنج طفل و همسر و مادر  خود به ارمغان نياروده بود

  
آيا از خواهری بگويم که همسر وی هنگام والدت ! از درد چه کسی  حکايت نمايم ! بمن بگوئيد که ديگر از کی بگويم 

 خانه تنها گذاشت تا مادر شانرا به بيمارستان ببرد و وقت بيرون شدن برای طفلش فرزندان معصوم و نازنينش را به
داستان غم ! خريد نسخه برای همسر خود ديگر هر گز بر نگشت و برای هفته ها و ماه ها الدرک و مفقوداالثر بود

ازنين شان در عالم انگيزی که شوهر در شهر ناپديد گرديد، همسر بيکس در بيمارستان باقی ماند و اطفال کوچک و ن
  ! بيکسی بدون يار و ياوری تشنه و گرسنه در گوشه خانه ای در ديار غربت محبوس ماندند و جان دادند

  
اين افسانه نيست بلکه اين سرنوشت واقعی هموطنی است که وقتی درد والدت بر همسر وی چيره شد از ! هموطن من 

ر مريض خود راهی بيمارستان گرديد و به کودکان معصومش بی کسی اطفال معصومش را در خانه گذاشت و با همس
اما وقتی همسرش را به شفاخانه برد و بدنبال خريد نسخه بيرون گرديد هرگز باز نگشت، !  گفت که ما زود بر ميگرديم

  ! خودش ناپديد، همسرش بدون دوا در شفاخانه و کودکانش از وحشت و گرسنگی در خانه جان دادند 
  

از آنانی بگويم که استعداد های فرزندان و جگرگوشگان شان به  جرم سنی بودن برای هميش کشته ! بگويم ديگر از کی 
در .... شد  و بهمين دليل نتوانستند که چانس ورود به دانشگاه ها را حاصل نمايند و آنها به عوض داکتر و انجينير و 

از آنانی بگويم که به جرم سنی بودن و به جرم افغان بودن کوره های خشت پزی و کار های شاقه جان دادند ،   و  يا  
سی سال تمام مورد اهانت و سرزنش قرار گرفتند و خوش ترين کلمه که نثار شان گرديد افغانی پدر سوخته بود و در 

چرک ياد وقت حمله امريکا به افغانستان رهبر  روحانی ايران از آن مرد م سربلند و پر افتخار بعنوان مردمی يقه پر 
آخر بخاطريکه اين مردم از صحت و تعليم و تربيه و مسايل ديگر زندگی چيزی نميدانند و يقه شان : " نمود و گفت

  ! ". پرچرک است بايد مورد بمباردمان قرار بگيرند
  

 کوهی از زيرا بايد از  کسی گاليه نمايم که به عوض! لب فروبندم و حرفی بزبان نياورم ! اما بايد هيچ چيزی نگويم 
بايد از کسی شکوه نمايم  که در قالب انسانی . تکبر فرعونی ذره کوچکی از احساسات انسانی در وجودش بجا مانده باشد

وجودش گرگی گرسنه پنهان  نشده باشد و بايد از کسی توقع داشته باشم که وقتی دستار و عبای آنرا بردارم تا چهره 
  . برو نگردماصلی آنرا مشاهده نمايم با خنزيری رو

  
من بايد گله ی نداشته باشم چون می بينم که اين ها تنها با من تبعيض و ستم نکرده اند بلکه بر هموطنان و اتباع کشور 

آنها در ايران هزاران عالم سنی را شهيد ساخته اند ، صد ها مسجد و مدرسه . خود شان نيز از هيچ جفای دريغ ننموده اند
ل سنت را ويران و به خاک يکسان نموده اند و حتی سر رشته فساد و جنايت شان تا لبنان و فلسطين نيز بنام اسالم اه

  . ادامه دارد
  

آنها ساليانی قبل مسجد شيخ فيض را که بزرگترين مسجد اهل سنت در مشهد بود در يک نيمه شبی با بلدوزر های شان 
 و تمام آثار و کتب اسالمی آن را در قلب آن مسجد مدفون ساختند و چند سال درست مثل يهودی ها بخاک يکسان نمودند
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بعد از شهيد ساختن مسجد مذکور، مال موسی امام آن مسجد را نيز بوسيله عوامل خود در شهر هرات افغانستان به 

گر  را در گلو های شان بلی آنها به هر گوشه از دنيا ميروند تا صدای حق طلبی مردم خود و مردم دي. شهادت رسانيدند
بنام اسالم خفه نمايند، خون شان را بريزند ، مساجد شان  را ويران نمايند و آثار اسالمی ايشان را به آتش بکشند ، اما 
فرمان قتل سلمان رشدی را که به صدم حصه ايشان هم به اسالم خيانت ننموده است نيز صادر مينمايند تا از خود يک 

  .  الم و مسلمانان ارائه نمايندچهره مدافع برای اس
  

آنها اخيرا مدرسه معتبر و معروف حضرت امام اعظم ابوحنيفه را با همه آثار اسالمی آن در واليت زابل ايران در يک 
نيمه شبی با بلدوزر های شان به خاک  يکسان ساختند و ملتی را بماتم نشاندند اين درحاليست که در اين شب و روز ها 

 مسلمان اجازه اعمار بزرگترين مسجد اسالمی در قلب آلمان را صادر نمودند کاريکه هنوز با وجود جرمن های نا
حضور مليون ها سنی در تهران صورت نگرفته و تهران يگانه شهری در دنيا می باشد که مردم اهل سنت آن برای ادای 

چکترين مسجدی هم  داده نميشود، در مراسم مذهبی خود حتی يک مسجدی هم ندارند و برای شان اجازه اعمار کو
خدا را شکر که خانم انگال مريکل و يوشکا .  حاليکه آنها برای اعمار کليسا ها خيلی به آسانی مجوز صادر می نمايند

فيشر از حوزه علميه قم فارغ التحصيل نگرديده بودند ورنه هر گز اجازه اعمار آن مسجد بزرگ را در قلب آلمان صادر 
 با الهام امام زمان همه مساجد و مدارس  دينی مسلمانان را يکی از پی ديگری با بلدوزرهای های شان بخاک نميکردند و

  . يکسان ميکردند
  

آنانی که از مظالم يهود و مظلوميت فلسطينيان سخن ميگويند در شهر بيست مليونی تهران حتی مجوز اعمار يک ! بلی 
د اما بوسيله مزدوران خود در قلب کشورم دانشگاه و حوزه علميه و مدرسه باب مسجد را هم تا کنون صادر ننموده ان

آنها کتابهای  مردم اهل سنت را در کشور خود در زير هزاران خروار خا ک مدفون مينمايند اما به اطفال . ميسازند
طور رايگان اهدا کشور بی سرپرست و بيکس من بعوض نان و دارو ، جهت اشاعه عقايد خود مليون ها جلد کتاب را ب

  . مينمايند 
  

 آنها با پول های وقف امام رضا سرزمين من را قطعه قطعه ميخرند  و در بين مزدوران و عوامل خود تقسيم مينمايند و 
حتی آنها را مسلح ميسازند  تا در آينده نه چندان دور آزادی های انسانی و اسالمی مرا  در داخل خانه من نيز محدود  و 

د ، اما آنها اين عمل را همزيستی مسالمت آميز و غنامندی فرهنگی عنوان مينمايند در حاليکه اين سربازان سلب نماين
امام زمان حتی به سربازان و دانشجويان اهل سنت در ايران اجازه ادای نماز های پنجگانه شان را هم نميدهند و آنها ر 

آنها کسانی اند که در کشور من بنام حق و عدالت و . از به پردازندامجبور مينمايند تا روزانه فقط سه مرتبه به ادای نم
آزادی معاون رئيس جمهور تعيين ميکنند و مذهب خود را رسمی ميسازند اما در کشور خود حتی يک فردی از اهل 

ديگر دنيا آنها برای آزادی پيروان خود  در نقاط . سنت را هم بعنوان يک کاتب در هيچ يک از دفاتر خود نمی پذيرند
  . افسار پاره ميکنند اما از کشور خود برای مردم شان و همسايه های شان زندان و جهنمی ساخته اند

  
  !هموطن ستمکشيده من 

من و تو از دست اين ستمگران زمان به چه کسی شکايت نمائيم ، با چه کسی  قصه های پر درد سرگذشت غم انگيز 
کسانی که به عالم و روحانی و مسجد و . دل های مجروح و پر درد ما بگذاردخود را در ميان بگذاريم تا مرهمی بر 

مدرسه هموطن خود رحمی نمی نمايند بعيد است که به درد من و تو،  توجهی بنمايند و ناله و ضجه من و تو بر قلوب 
  . قسی ايشان رقتی را پديد آورد

  
کبر فرعونی که دارد از آدميان ديگر چند زينه بلند تر می آيا آنکسی که در ايران رهبرش مينامند و هنگام صحبت با ت

  نشيند به فرياد من و تو گوش خواهد داد ؟ 
  

آيا آن دانشگاهيانی که خودرا پيرو خط امام  ميناميدند و امام هم خود را نائب مهدی ميخواند حاضر خواهند شد تا ترجمه 
  نمايند؟ افغان در لغت نامه دهخدا را از حيوان به انسان مبدل 

  
آيا آن هنرمندانی که زندگی مشقت بار و دردناک من و تو را در قالب سريال چهار خانه جهت  سرگرمی و خنداندن 
هموطنان خود به شکل طنزی عرضه نموده اند بر من و تو رحمی خواهند کرد که بر درد ها  و رنج های من و تو از 

  د شان ايجاد گر آنها ميباشند؟ اين بيشتر پوز خند نزنند و آنهم درد های که خو
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آيا آنانی که هوگو چاوز کافر را در بغل ميفشارند و برادر خطاب ميکنند حاضر خواهند شد که ما مسلمانان  را هم به 

  عنوان بچه های همسايه خود به پذيرند؟ 
  

باشند هرگز دست بر نخواهند  اين ها از اهانت و عذاب من و تو و شکنجه آنانی که با من و تو هم عقيده مي !نه هرگز
داشت چون آنها  اين همه جنايت و تجاوز و اهانت را يک وظيفه شرعی خويش  ميدانند و آنرا  از دستورات و خواسته 

بلی آنها وساوس شيطانی را الهامات  امام زمان فکر ميکنند و ادعا ميکنند که .  های امام زمان شان قلمداد مينمايند
مان مديريت ميکند و  همه اعمالی را که ما انجام ميدهيم بر اساس خواست و اراده امام زمان انجام حکومت ما را امام ز

  . می پذيرد
  

آيا اين همه خيانت و منافقت و ظلم و جفای که مردم ما از دست سردمداران رژيم ايران کشيده اند و ميکشند خواسته های 
نان مرا از بلند منزل های چند طبقه به پائين پرتاب کرده اند به اشاره امام زمان است؟  آيا لگد زدن سربازانی که هموط

امام زمان صورت گرفته است ؟ آيا بيرون کشيدن قلب و جگر و گرده و ساير اعضای بدن هموطن مظلوم من با مشوره 
هايش ربوده شده است؟ امام زمان انجام شده است؟  آيا کفش های هموطن هزاره و يا ازبک من به موافقه امام زمان از پا

آيا وقتی سربازان ايرانی حين صحبت با هموطنان من از ماسک استفاده مينمايند و آنها را بشر به حساب نمی آورند اين 
هم از خواسته های امام زمان است؟ آيا اهانت دانشگاهيان و هنرمندان ايرانی به هموطنان مظلوم من با الهام امام زمان 

  صورت ميگيرد؟ 
  
ی آقای احمدی نژاد ميگويد مديريت همه امور دولت ما بدست امام زمان ميباشد پس بايد اين همه کم لطفی ها  ، وقت

آيا ما چه گناهی . تجاوز ها و نامردمی های هم که در حق مردم ما روا داشته ميشود بدستور و مشوره امام زمان باشد
ورد حمايت خود از هيچ کم لطفی در حق مردم ما دريغ نمی کند و کرده ايم که اين امام زمان بوسيله سربازان و دولت م

  . به پيروانش نمی گويد که دست از اهانت و شکنجه هموطنان مظلوم من بردارند
  

امام زمانی را که من به آن باور دارم يعنی حضرت مهدی  هرگز با اين همه ظلم و جنايت و . اما حقيقت اين طور نيست 
اما اين امام . او می آيد تا بشريت را از بند ظلم و ستم برهاند. ز های غير انسانی موافق نميباشد حق تلفی و تاخت و تا

زمانی را که سران رژيم ايران  ادعای دريافت الهام هايش را دارند نميتوانم به پذيرم که همان کسی باشد  که جهان در 
ند و شايد کسی را که سران رژيم ايران امام زمان فکر انتظار قدوم اوست تا بشريت را از ظلم و ستم و تبعيض برها

ميکنند همان خناسی باشد که در قلب ساده لوح شان  بنام امام زمان وسوسه ايجاد مينمايد  تا بوسيله آنها و نظام آنها هر 
  . ستمی را که ميخواهد بر مسلمان روا دارد

  
اشد عرض مينمائيم و از حضرت او ميخواهيم که جهت ما بدينوسيله بحضور امام زمان حقيقی  که حضرت مهدی ميب

دعا نمايد و از در گاه حضرت ) ج(رفع مشکل ما افغانها و ساير مردم تحت ستم اين رژيم بدرگاه حضرت خداوند متعال 
ز پروردگار عالميان بخواهد که بجای وساوس شيطانی بنام الهامات امام زمان در دلهای  سران رژيم ايران بارقه های ا

ايمان را به تجلی در آورد تا آنها در پرتو انوار و هدايت الهی به موجودات دوپای ديگر اين کره خاکی نيز به چشم انسان 
بنگرند ، ديگران را از شکنجه و ستم معاف نمايند ، آزادی های مذهبی و عنعنوی شان را از آنها نگيرند، به مردمان 

وا  ندارند، دمی سر بگريبان خود فرو ببرند تا به بينند که دست هزاران ديگر خصوصا به همسايه های خود اهانت ر
رشدی و يهودی را از پشت بسته اند و آنها بعوض دادخواهی و عدالت طلبی برای مردم ديگر دنيا به اشاعه حق و 

و معانقه با پوتين و عدالت از قلمرو خود آغاز نمايند،  آنها بعوض کافران،  مسلمانان را برادر بگيرند و بعوض تملق 
هوگو چاوز و بوسيدن دست و پای آنها به رفع مشکل مهاجر مستمند و يتيم بی سرپرستی  به پردازند که برای شان 

اما اگر چنيين نکنند و با تکبر فرعونی خود ادامه دهند بايد در انتظار غرق . سعادت دوجهانی را در قبال داشته باشد
 ستمکشيدگان جاری خواهد گشت به نشينند  و يا اينکه در انتظار شعله آه مستمندانی شدن در دريای نيلی که از اشک

  . لحظه شماری نمايند که  بنياد نظام استبدادی شان را برای هميش در آتش خشم الهی فرو خواهد برد
  

 عدم توجه قلم بدستان اما يک سوال ديگری را هم که ذهن مرا بخود مشغول داشته است بايد ناگفته نگذارم  که عبارت از
کشورم  در قبال حوادث فوق ميباشد که چرا در مقابل اين همه جور و جفا های وارده بر هموطنان شان خاموش نشسته 

آخر اين قلم بدستان ما که مردمان وطندوست ، با فرهنگ و با احساسی بودند بحدی که . اند و حرفی بزبان نمی آورند
ار گيری حتی دو واژه  پوهنتون و دانشگاه افسار پاره ميکردند و از هيچ حرف زشتی بخاطر بکار گيری و يا عدم بک

بخاطر احقاق حقوق خود و مردم خود دريغ نميکردند؟ آيا اين نويسندگان ما که عاشق جگر سوخته ترويج فرهنگ و 
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توسط ايرانی ها ساکت واژه های ايرانی در سرزمين من بودند چرا در مقابل اخراج ظالمانه مهاجرين هموطن شان 

  نشسته اند؟  
  

آخر اين ها چرا وقتی قلب و جگر و گرده های هموطن شان را ايرانی ها از بدن او بيرون ميکشند و جنازه بی قلب 
وجگرش را تسليم خانواده اش مينمايند احساسات شان بجوش نمی آيد ؟ و باالخره  اين ها چرا در مورد علل و عوامل 

 انسان را در 210 افغان را حمل ميکرده تحقيق نمی نمايند و نمی پرسند که چگونه و چرا 210انی که چپه شدن موتر اير
 نفر شهيد و ده ها نفر مجروح گرديدند؟  30بين يک کانتاينر از يک شهر  به شهر ديگری انتقال ميدادند و چرا بيشتر از 

که در قالب امام زمان وی را به کشتن و شکنجه و اهانت مثل اينکه امام زمان احمدی نژاد يعنی همان خناس و ابليسی 
هموطنانم تشجيع ميکند ، در  قلب نويسندگان کشور من نيز وسوسه های را ايجاد نموده است که همه شان از  يکسر 

  خاموش ميباشند؟ 
  

ره نمايند و مثنوی ها بدا به حال ملتی که دانشمندان آن به خاطر دفاع از يک واژه بيگانه نوحه سر دهند ، افسار پا
بنويسند  اما بخاطر وضع فالکتبار هموطنان مهاجر شان که هر روز به رنگی مورد آزار و تحقير و شکنجه قرار 

پارسی را پاس "شايد اين خاموشی ها هم در شعار . ميگيرند و شهيد و مجروح ميشوند ، حتی خمی هم به ابرو نياورند
نند که بخاطر اين سکوت معنی دار و نوکر منشانه خود در برابر جفاها و مظالم وارده ريشه داشته باشد اما بدا"  بداريم

 .بر هموطنان شان مورد عذاب و عقوبت الهی قرار خواهند گرفت
 

  :منابع
  :  جنايت ديگر توسط سربازان گمنام امام زمان در ايران- 1
 aspx.116-post/com.blogfa.afshagarheriy://http  
  
  :  تخريب مدرسه دينی اهل سنت در زابل - 2
 shtml.sunnies_mg_080901/09/2008/story/iran/persian/uk.co.bbc.www://http  
  
 :  تخريب حوزه علميه ابوحنيفه عظيم آباد اعالم خطر برای اهل سنت ايران-3

htm.F129/net.azatlyk.www://http  
  
  :  مشکالت مهاجرين درگذشته و حال- 4

htm.mohajerien20%i20%moshkelat/com.rawzana.www://http  
  
  :'در اثر ضرب و شتم توسط پليس ايران' مرگ کارگر افغان - 5
-refugee-afghan-s_070503/05/2007/story/stanafghani/persian/uk.co.bbc.www://http

shtml.killed  
  
  : در ايران کودکان افغانستان از تحصيل محروم می شوند- 6

htm.14_khabark_persian/org.kabulpress://http  
  
  :يرانا  صداي مظلوميت مهاجرين افغاني در- 7

com.persiangig.mohajeran://http  
  

 


