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  پايدارشھرستانی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢۴
  

 !جاسوسان کوچک را نوازش کردبرخی از جاسوس بزرگ، 

  

  !حامد کرزی به جمعی از فرھنگيان خارج نشين ، مدال صداقت و تقدير نامه داد

  

 ۀسان شناخته شده يا ھمکار اشغالگران در دور، وطنفروشانی بدنام، جاسو(!)داقت مدال صۀبرخی آدم ھای گيرند 

   ، اين مشاطه گرسيمایکرزیين فرھنگيان مدال گرفته از دست انفر از به سرگذشت چند. حاکميت خلق و پرچم اند

و فرھنگيان وابسته به محافل جاسوسی و   نژاد نکبت احمدی ۀامپرياليزم غرب در افغانستان ودريوزه گر سفر

  :کنم  وطنفروشی ، مختصر اشارتی می

  

از ھمسنگران   داکتر نجيب؛ۀزير فرھنگ در دورکارمل، و ببرک ۀيس راديو افغانستان در دورئ ر:لطيف ناظمی -١

  !»يزم علمی سوسيال«  دموکراتيک برای فراگيری  لمانادستگير پنجشيری و سليمان اليق، اعزام شده به 

شايعاتی در باره سوء اخالق معاشرتی ايشان ، ھمواره وجود داشته است ،  ،»سور خلقی«از فعاالن: غوتی خاوری -٢

  !ايشان عضو اکادمی علوم افغانستان است

  !از ھمکاران دفتر تبليغات اسالمی رژيم اسالمی ايران، شاعر مداح رژيم خامنه ای: قنبر علی تابش -٣

من   مسترد کرده است؛چون مدال کرزی را ظاھراً ) : عضو شورای انقالبی دولت نور محمد تره کی(انیاعظم سيست -۴

سيستانی ھميشه عادت داشته تا [! موصوف بيشتر صحبت نمی کنمۀدانم و در بار  روحی میۀاين عمل اورا يک استحال
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 فراموش نموده تا پول الزم را ھم بفرستد زیکرضميمۀ مدال، پول و امتيازات ھنگفتی نيز دريافت دارد، شايد اين بار 

  ]پ.  و- .ورنه او يکی از مداحان حرفه ئی برای تمام افراد حاکم و صاحب قدرت بوده و می باشد

فريد  تعميم اشغالگری، از ھمکاران ۀازشاعران مشاطه گر محافل رسمی دولتی و فعاالن عرص: ھتکحميرا ن -٥

 ۀاز سوی شعب) بلغاريا( فرستاده شده به خارج ، بعداً »سوويتيزم« ه اصطالح در جلب و جذب جوانان به سوی بمزدک 

  !تبليغ و ترويج حزب دموکراتيک خلق

 و خامنه ای، معاشخور دفتر رھبری رژيم ايران، عضو دفتر فرھنگی سپاه   از مداحان خمينی:کاظم کاظمی -٦

  )!جه ايرانوابسته به وزارت خار(ستاد افغانستانپاسداران ايران و ھمکار 

  است،اسماعيل يون ازھمفکران  و  کرزیاز حواريون  ی افغانستان،ه ئيس مرکز مطالعات منطقئر : ـ غفور ليوال٧

  !ست فدراتيو روسيه ابا »ارتبا طات ويژه«  متھم به داشتن ليوال

يس ئ، راسدهللا حبيب رياست ۀ نويسندگان حزب دموکراتيک خلق در دورۀاز اعضای فعال اتحادي: زرين انحور -٨

، پس از آمدن مجاھدين در کابل به مسکو گريخت وآنجا با ياران انحور زرين! حامد کرزیعمومی راديو تلويزيون 

ين سال ھا و اين ای، ازئآريا ۀھفته نام. ھمفکرش، در ھوتل سيواستوپول مسکو، يک انجمن فرھنگی را پايه گذاری کرد

  :کند انجمن چنين ياد می

  :از واقعيت ھای ھوتل سيواستوپول در شھر مسکوشمه ای « 

دم  آدزدی ، غارت و  مستولی شدن فضای ترور و اختناق،  در گيری ھای تنظيمی، بعد از آمدن مجاھدين به کابل و

زياد روشنفکران افغان، مجبور به ترک ۀ در افغانستان، به ويژه در کابل، يک عد  از جانب افراد خودسر وياغی، یئربا

از اين شمار يک عده ازکادر . ديار خود بريد وباغريبانگی ھا پيوست ده و ھر کس مطابق به امکاناتش از دير ووطن ش

  .فدراتيف آمدند تا بتوانند از اين طريق به غرب راه يابندۀ روشنفکران و چيز فھمان، به روسي ھای اسبق دولتی ،

در ابتدای کار در اين جا، مرکز  نھا درمسکو حضور داشتند، رقم قابل مالحظه ای از افغا٩٤ و ٩٣  درابتدای سال ھای

داکتر در اين راستا کار ھای  .فرھنگی افغانھا ايجاد شد که عده ای از روشنفکران و آفرينشگران در آن متشکل شدند

وم مرح  وسپس تالش ھا و زحمات،احمدتکل ،افضل تکور ،زرين انحور ،رھنورد زرياب ،عبدهللا شادان ،لطيف بھاند

محافل   به ھمت اين مرکز، .ش استياديگر درخور ستۀ  و يک عدعبدهللا مھربان، فاروق فردا، محمد انور نوميالی

  !»ادبی داير می شد

 ۀ نمايندبعداً (  مقتدرعھد ظاھر شاه ، رجل سياسیروان فرھادیاز بقچه برداران و کاسه ليسان : ـ محمد آصف فکرت٩

وابسته به امام (  آستان قدس رضویۀ، در ايران، فھرست نگار کتابخانآصف فکرت. )برھان الدين ربانی در ملل متحد

نيز  و) سيد مھدی فرخليف أکرسی نشينان کابل ، ت(بوده است و حاشيه نويس برخی آثار سخيف ايرانی از جمله ) رضاء

 قبل از آصف فکرت .حاشيه نويس مصنفات شيعه وفقه شيعه و مترجم سخنان علی بن ابيطالب به نظم فارسی است

مھاجرت به امريکای شمالی، سراپا در خدمت دستگاه آخوندی ايران و کارگزار منويات رژيم خامنه ای ، قرار داشته 

  .است

 

 

 

  


