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 Political سیسيا

  
  انجنير خليل اهللا معروفیدپلوم 

   ٢٠١١برلين ــ نهم جنوری  
  
  

  
  يتـعُب در اوج َسدولت شدادی آخوندها

  

     و

  سراشيب سقوط؟؟؟در 
  

در  و دعوای خدائی کرد" شداد"ينکه را در روايات و افسانه های دينی شنيده ايم و ا) به شد دال اول" (شداد"نام 

  ....  وبساخت" ارم"تقابل با خدا بهشت 

  اسمای ذاتکه از بعض چنان. است"  درندهحيوان"و " دد"کلمۀ عربی و در معنای ) به فتح اول و ضم دوم"(سبع"

را " سبعيت"کيب درست کرده و استعمال ميکنيم، ازين کلمه نيز به همين منوال تر" اسم مصدر جعلی"و صفات 

 شايد صفات زشت ديگر در شأن اين .ست"یددمنش"و " درنده خوئی"مانا ه" سبعيت"و بهترين معنای . يمساخته ا

  .رژيم آدمخوار هم مصداق يابد، مگر از زمره همين يک را برگزيده و مهرش را بر جبين اين رژيم ميکوبم

  : کهوئی ميدانيمکبه نما افغانان در طول سالها دربدری ضرب اين آدمخواران قرن را خورده ايم، ولی اين را نيز 
  

  !!!!!!!! افغانان رحيم گرددقيتواند در ححم نکند، نمرم خود رژيمی که بر مرد
  

 در بربادی اين رژيم ، کهندان فقط  يک راه نجات دارندشدگان دست آخو مظلومان ايران و افغان و ديگر سرکوب

  !!!!!!!تاسنهفته گهر دضد انسانی و ب

گرديده می ن سامان باخبر  دراطنان دربدرممستقيمًا از احوال همومن که سالهای سال به ايران سفر کرده و هر بار 

يقينًا . رک کرده ميتوانم بخوبی د" ــ فاشيستی کربالئیآخوندی ــ"رژيم سايۀ  بی پناه ما را در ام، درد پناهندگان

بندند و خود را ر آمده باشد، که رحل سفر ببايد بر وطنداران ما در وطنناگواری ، که چه روزگار ميتوان حدس زد

و باطل م بر اين که حق سرانجام پيروز ميگردد ياما اطمينان کامل دارهمه  ما .ايران بيندازنددر دامان رژيم وحشی 

 آرزوی قلبی. کاران را ميدهندمردم مظلوم در فرجام به حق خود ميرسند و سزای جنايت مطمئنًا !!!!!سرنگون

 را  ستم کشيدۀ خوددمام، آزادی و رفاه مر خاک نکشيده ه در زمان حياتم و تا نقاب در اينست، کم فقطشخص خود

  !!!!!!ببينم توأم با سرنگوئی دشمنان ميهن،
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 و آن طرف ميخوانيم، ميشنويم ودرين اواخر باز صحنه هائی از وحشيگری رژيم فاشيستی ايران را از اين طرف 

   . می بينيم

ود و هشتم از داخل وطن، ضمن گزارش ن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"گزارشگران کوشا و پرتالش پورتال 

 پورتال ،٢٠١١ نهم جنوری ،در صفحۀ امروزکه  انتقال دادند، راآتی  راپور "؟در افغانستان چه ميگذرد") ٩٨(

 :منتشر گرديد

  

»   
  پاسداران ايرانی بر بيست تن از اجساد کارگران افغان می خنديدند

اين سو نزد همه مردم دنيا روشن برخورد فاشيستی و غير انسانی پاسدارن ايران با کارگران افغان از سالها به 

ی اين برخورد ئ اول  است که فلم ويديوربوده و به طور مستمر  در مطبوعات  جهان انعکاس يافته، اما اين با

در اين فلم نشان داده می شد که پاسداران سرحدی . وحشيانه و فاشيستی از طريق تلويزيون طلوع پخش می گردد

 بيست تن از کارگران افغان را بعد از آنکه تيرباران نموده که بعضی ن زاهداايران در منطقه ای ميان زابل و

که از اين عمل شان لذت  کشته و عده ای زخمی شده، با خنده، تمسخر و شادی  در کنار آنان ايستاده و در حالی

ی چگونه ئ ويديواينکه اين فلم.  داری می کنند بری که به خود می پيچند، تصويرئمی برند، از کشته و زخمی ها

گرفته شده و در دسترس تلويزيون طلوع قرار گرفته تا هنوز روشن نيست، اما برخی ها به اين باورند که چون 

اين تلويزيون با وزارت خارجۀ امريکا در تماس نزديک قرار دارد، احتمال می رود که از طريق ماهواره گرفته 

  ايستاده است و تصاوير،پاسداران در کنار اين کشته ها موتر. شده باشد و در اختيار طلوع قرار داده شده باشد

 . تصوير برداری اين پاسداران شرفباختۀ ايران را  به طور واضح نشان می دهد

حال برگشت بودند، همين پاسداران جالد  سوی افغانستان دری که از ايران بئ تن از افغانها١٥ دو سال قبل حدود 

چند ماه قبل نيز پاسداران ايرانی بر مرز .  به گلوله بستند و اکثر شان را شهيد نمودنددر منطقۀ گندم دره آنان را

 نفر افغان را به تير بستند و دو هفته قبل يک زن افغان حين عبور از مرز، بازهم ٦نيمروز در نزديکی زهک 

يد کرده و ئ قضايا را تا دولتی در زرنج، اينمقامات. هدف گلولۀ پاسداران مرزی ايران قرار گرفت و جان داد

ی شنيده ئده اند، اما صدای آنها در هيچ جاپيوسته از مداخالت ايرا ن در امور داخلی افغانستان اظهار نگرانی کر

  .نمی شود

به اين که از  عالوه ،دغان از هيچ خشونتی دريغ نمی کندولت فاشيست واليت فقيه که برای اخراج کارگران اف

 ها و مرز ايران مبدل شدهتفريحی امنيتی های ايرانی در شهرد، اين کار به برنامۀ رگي بسياری آنان پول می

ات ی های برخی از مقامئفته باشند، می دانند که برادر گو کسانی که يکبار به تل سياه و يا سنگ سفيد ر.است

وقتی دولت ايران دو سال قبل .  های آنان در زاهدان و مشهد چقدر تفاوت داردايرانی در کابل با اصل برخورد

های بسياری از تلويزيون های زخمي هزار آوارۀ  افغان را از ايران خارج می ساخت،  تصوير کشته و ٨٠

ه تمام مردم افغانستان آن ک لیدر حا. افغانستان  پخش گرديد که از مرز نيمروز به اين سو عبور داده می شدند

يدند و جعلی نبودند، ادعای جعلی بودن اين فلم از سوی های ماورای جنايتکاری رژيم آخندی ايران را دبرخورد

حسين مالکی که يکی از  سفارت ايران که همه اعضای آن از اطالعاتی های ايران اند و مخصوصًا سفير آن فدا

  .جالدان به نام رژيم سفاک واليت فقيه است، نزد افغانها مسخره و غير قابل قبول می باشد
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ران که در سفارت ايران ظاهرًا يکی از سر جواسيس اي» دهقانی«لويزيون طلوع که  با پخش اين فلم از طريق ت

 می خواند، عده ای از مردم "طلوع" تلويزيون "بی مهری"، اين کار را وليت نشراتی را به عهده داردؤمس

برخی از پ های تصويری يولسوالی تيورۀ واليت غور نيز که در قندهار به کار و مزدوری اشتغال دارند، کل

اعضای خانواده های شان را  به رسانه ها نشان داده که ايران بعد از کشتن افغانها، شکم های شان را دريده و 

های دريده و بعد دوخته شده به خانواده های شان  با شکماعضای حياتی بدن شان را می دزدند و بعد اين اعداميان

های ايران زندانی اند که حکم اعدام سه هزار تن فغان در زندان هزار اجهمين اکنون حدود پن. تحويل داده می شود

  تن آنان اعدام و اجساد شان در هرات و ٥٠ که چند ماه قبل بيش از ،شان از سوی محاکم ايران اعالن شده است

طلب در بدل هر جسد حدود دو هزار دالر از بستگان اعدام شده ها  نيمروز به بازماندگان آنان تحويل داده شد و

ما بعد از آنکه درين مورد   ا.گرديد که عده ای آن را پرداختند و اجساد پسران و برادران شان را خريداری کردند

 و دشنام قرار داده شد، دولت ءی در افغانستان به وجود آمد و دولت سفاک آخندی ايران به باد استهزائهاواکنش

اطر  و به اين خنواده های شان را تحويل نمی دهندا، به خاايران اعالن کرد که بعد از اين اجساد اعدام شده ه

های سه هزار تن، چند نفر آنان تا حال به پای چوبۀ دار رفته اند و از روابط حسن معلوم نشد که به سلسلۀ اعدام

  .هم جواری فاشيسم ايرانی بهره برده اند

 و مزدوران تکنوکرات ايرانی، وضعيت بعد از تجاوز غربی ها به افغانستان و به قدرت رسيدن جنگساالران

د، تا اثر فقر و بيکاری  جبرًا به ايران فرار کردنان افغان  بنتر شد و  جوا در افغانستان به شدت بد و بدزندگی

فروش برسانند، اما ديده شده که بخش اعظمی از يک مليون معتاد افغان های ايران بنيروی کار خود را در بازار

 طوری که  سرمايه داران و کار فرمايان ايرانی . استند و اکثر آنها  عمدی بودهه ااعتياد کشانده شددر ايران به 

آنکه ديگر توان کار  با در اختيار قرار دادن مواد مخدر، کارگران جوان افغان  را به اين بال مبتال ساخته، بعد از

  . را ندارند به افغانستان فرستاده می شوند

داران ايرانی کرزی و حواريون او که خود به جاسوسی ايران کمر بسته و هر ماه چند در برابر اين کشتار پاس

بار بسته های يورو را از طريق جاسوس معلوم الحالش داوودزی که رئيس دفتر کرزی است دريافت می دارد،  

ان کاری ن می نگرد که جز تف ريختن بر جبين آنان نمی توآ خم به چشمچنان ساکت و خموش است و سرخم و 

رسانه های مزدور ايرانی چون تلويزيون تمدن، تلويزيون نور، تلويزوين فردا، تلويزيون نگاه، نشريۀ آوت . کرد

لوک، نشريۀ افغانستان، نشريۀ ماندگار، نشريۀ اقتدار ملی، نشريۀ مشارکت ملی، راديوی راه فردا و در مجموع 

ان گرد آمده و به نفع ايران کار می کنند با سکوت، که در آن جاسوسان اطالعاتی اير» مهر«نشرات همکار 

  )ختم راپور( ».اين سکوت نزد همه دريده شده است تن را برگزار کرده و حال نقاب اين نشرات با ٢٠مرگ اين 
  

 و از زمانی که اين درنده خوئی و آدمخواری رژيم سفاک و ضد انسانی ايران، موضوع جديد و تازه ای نيست

از طرف  ميباشيم، که یمام امور ايران را در کف گرفت، شاهد هزاران و صدها هزار ناروائي ز"نطفۀ حرام"

ظلم و تطاولی که بر . مرعی ميگردد،  ماو خصوصًا وطن عزيزهم بر ايرانيان و هم بر ممالک همجوار آخوندان 

ی المان را در حد يهودان، زنده آنقدر دلخراش است، که کارنامۀ رژيم نازد، رواران هردم شهيد ما در ايران ميندوط

   !!!!!!! تازگی نداردو هرگز  بلی؛ اين همه ظلم و تطاول و خون آشامی، هيچ .ساخته است

 ؛ آن هم باتازه مگر اينست، که اخبار جنايات رژيم بصورت روزافزون در داخل و خارج افغانستان پخش ميگردد 

  : را از موضوع پيش ميکشممن گوشه ای از برداشتميتواند؟؟؟ اين به چه معنی بوده م. شدت و وسعتی هرچه تمامتر
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 شايد بسيار دير دوام. ، که زمينۀ ذهنی يک ضربت امريکا بر ايران چيده شده ميرودمن شخصًا بدين نتيجه رسيده ام

هيانه ا چه د از قديم يان عزيز کابلو ،ريکا بر رژيم فاشيستی ايران گرددام "ضربۀ فنی"نکند و جهان شاهد 

  :کهگفته اند 
  

  »!!!مذهب ميدهدبی پير را بدجواب « 
  

 خود، اوباش و زير دار گريختگی ديگر  صدها هزارپاه پاسدار و بسيج و به سايران که" فاشيستی ــ کربالئی"رژيم 

  گوياين سپاهياناآخوندان  وسيع دست خواهد زد، تا  عمليات و تهاجمدل خوش کرده است، فکر نکند، که اتازونی به

 نيز بدان دل !!!!!دنبساز "گوشت دم توپ" اصطالح ايرانیه  و ب"سپر بال" را  "چند مليونی"

اصًال !!!!! ميتواند، جلو چنين کاری را بگيرد راکت انواع مختلف خود "ده هزار"چندين خوش نکند، که با 

ه دارد و گمان نکنم که چنين کاری را در اجندای نظامی خود ب عمليات گسترده  نضالع متحدۀ امريکا ضرورتی بها

دست خواهد که به عمليالتی ، بلپرداخته نبه تهاجم گستردۀ نظامی امريکايقين من به . هم باشدمقابل ايران گنجانيده 

  !!!!!!!! باشد"جراحی پالستيکی"زد، که نظير 

ايران را هدف قرار خواهد داد و اردوی  ادارۀ  و، در درجۀ اول مراکز قومانده و سوقاگر اتازونی دست بکار گردد

چنين در . هد ساختا را خنثی خومام تأسيسات دفاعی و تهاجمی آن کشوربا ضربات هدفمند، متراکم و بی امان، ت

  !!!! خواهد گشت"سفيليلی ِف"بگفتۀ کابليان  بر آب و   رژيم نقش"غر و فش"حالتی تمام 

 کيف و کان و  آن، از تمامکشف و استخبارات نظامی شبکه های بالخاصه امريکا و ی های استخباراتشبکه

ونيک اتازونی که از طريق صدها قمر مصنوعی تراستخبارات الک. دن داراطالعدقيقًا ی رژيم "پنهانخانه ها"

کرده ميتواند،  کشف  را در هر نقطۀ عالم"پشه"نر و مادۀ  و  کشيده شده استدر دورادور کرۀ زمين جاسوسی ، 

شبکۀ مرکز و و خصوصًا ــ  را بر رژيم "ضربۀ فنی"خوب ميداند، که در چه لحظه ای و با چه شدتی 

  .وردوارد آــ  آن  نظامیاعصاب

  

به يقين من، اتازونی در صورت دست بکار شدن، ايران را مجال نخواهد داد، که با 

را  "فارسخليج "خود  "شراب" و "کباب"و  "ابهم" و "شهاب"هزاران راکت 

  !!!!!!!!ا از صفحۀ گيتی پنسل پاک بزند ر"اسرائيل"فلج بسازد و يا 

متيقن نيستم که در صورت يک درگيری گستره بين اتاوزنی و ايران، سپاهيان نيز 

کجا معلوم که خود همينها از  !!!!!دنبدرد رژيم خورده بتوان ....و پاسدار و ماسدار 

  ندان دور ندهند؟؟؟؟؟؟؟؟خود را بطرف آخوو ماشيندار نولۀ تفنگ 

    
  


