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   آخوندھای ايران موسيچه ھای بی گناه

  

سايت در در مورد اظھارات سفير ايران در افغانستان، آقای مالکی، ديروز خبری را 
ذکر سه  .ديدم ،و عکسی را که از وی به چاپ رسانيده بودند خواندم بی بی سیفارسی 

  به نظر من در اين زمينه کام,ً ضروری است: نکته

که سايت فارسی بی بی سی از جناب سفير انتخاب نموده است ـ من اين  عکسی اول،
به نظر شما اين عکس ببينيد.  آن را دقيقعکس را در اخير ھمين مقاله کاپی نموده ام. 

شايد بی بی سی تصادفی است، يا قصدی؟  بی بی سی اين انتخابآيا  وحشتناک نيست؟
. ھر چه ھست بسيار يافه را دارندھمين قواقعاً شايد ھم آقای سفير آنرا مونتاژ نموده باشد! 

   !وحشتناک است

فکر نموده اند که ـ بزعم خود شان احمق ـ ما را چنان خوشباور  ھا آيا واقعاً آخونددوم، 
 حسنه روابط بر ھمواره ايران " را که می گويند: انتظار دارند ما اين حرف ھای شان

  باور کنيم.  است " داشته تاکيد کشور دو ميان

با  ،را برای فريب کس يا کسانی نیدروغي یدر ايران بجواب افرادی که چنين حرف ھا
اين تصور که طرف انسان ساده ای است که می توان وی را با اين حرف ھا و به سادگی 

چنين حرفی به جناب ولی ما  خر خودت ھستی!"": می گويند ،به زبان می رانند فريفت
  سفير نمی زنيم و ساحت ادب را حفظ می کنيم!

 و ايران روابط افغانستان ت,ش می ورزد تا غرب سوم، اظھارات وی مبنی بر اين که 

 در اين مورد را ھمين نکته تشکيل می دھد. هرا اخ,ل کند، می باشد. ھستۀ بحث اين مقال

   دارم: از جناب سفير سؤال تنھا يک در حال حاضر

 که خود ايران ھيچ گونه خللی وجود نداردبراستی آيا در روابط افغانستان ـ ايران 

اخ,ل کنند" چنين معنا می ؟ جمله ای: "ميخواھند يا ت,ش دارند مسؤول آن باشد آخوندی
ضرار و اخ,ل و ھيچ نوع ا روابط افغانستان ـ ايران تيرگی در دھد که آخوند ھا 

   د.را متوجه خود نمی بينن آشفتگيی



و کوتاھيی نمی  تقصير ان در قبال افغانستان ھيچ گونه شدر اعمال  آخوند ھاواقعاً آيا 
امروز به حدی از ھوشياری رسيده اند که افغانستان د که مردم آيا آخوند ھا نمی دانن ؟دبينن

رستی، صداقت، مورد دخود و در در  دار آخوند ھاو کراز روی گفتار می توانند 
  کنند؟ و ...ھا قضاوت  نيت و اس,ميت آانسان

 کلھيچ بعيد نيست که غرب در  ،ا ايرانب ـ بخصوص امريکاـ نظر به روابط غرب  

شما آن ھمه  روابط حسنه ای بوجود نيايد. اما آيا  ايران  افغانستان و کند تا ميان ت,ش
نمی بينيد؛ و يا  ،ييدو ھنوز ھم می نمادر حق مردم و کشور ما نموده جفايی را که 

فراموش نموده ايد؟ اگر شما آن را فراموش نموده ايد، من می خواھم به اجازه شما شمه 
ر بگيريم و نگوييم ـ اگر از بزرگواری کاای از آن ھمه کارنامه ھای غيردوستانۀ 

بخوانيد و نکات زير را   جا به خاطر تان بياورم.شما را در اين مخربانه و دشمنانۀ ـ 
  : خود به عنوان يک مسلمان و يک انسان قضاوت کنيد

بوسيله دولت جمھوری  ارھا افغان پناھنده در ايرانصدھا و ھزپنھان  آشکار وکشتار آيا ـ 
دولت آخوندی ايران با ھای آيا شما منکر بد رفتاری  ؟را دروغ می پنداريد اس,می ايران

ادين رفته و تلطفاً يک بار در ميان يک گروپ از مع مھاجرين افغانی در ايران ھستيد؟
باً ھمھۀ اين ؟ تقريھستند که از ايران عودت نموده اندچند فی صد اين ھا کسانی  ببينيد که

به افغانان مقيم ايران  هو بدست ايرانيان معتاد شده اند. ھمين گون آخوندی ھا در ايران
يرانی ھا به ترياک و اغانی در ايران و بدست بنگريد و ببينيد که چند فی صد جوانان اف

برای شده اند. اين افغانان بخت برگشته جان سگ را  ھيروئين و غيره و غيره معتاد
شما  نند.و در اخير روز ھمه را خرج خريد مواد مخدر می کُ  نندمی کَ  چھارتومان ستبد

  می خواھيد به يک نحوی کاری را که انگليس ھا با چينی ھا کردند با افغان ھا بکنيد. 

 از من به چشم خود در يکی ؟ھمين است ط حسنهبرواو نشانه ھای داشتن آيا ايجابات 

 متر در محلی به بزرگی شصتدولت آخوندی م که گزارشی را ديدزمانی تلويزيون ھا 

؛ بدتر از زندان ھای دوران دبنام زندانی نگھداشته بو نفر افغان رانجاه و پصد دو ربع م
     استالين که چھار نفر را در سه متر مربع نگه ميداشتند.

 او کوچکترين خدمتی نموده ه بهانسانی در برابر انسانی ک ديونيتی را کهآن م,ً شما اص

در کنار ايرانی ھا در زمان صدام ـ عراق  ر برابر افغانانی که در جنگ ايراندباشد ھم 
د ھيچ گاه ھيچ کمکی را . انسانانی که دارای سجايای نيک و انسانی ھستننداريد ،جنگيدند

ه ک ھا را ھم فراموش کردد. شما ھمين کمنفراموش نمی کن ه باشددکر که کسی به آن ھا
در آيا شما خود را  کشته شده اند؟ که ھشت سال دوام کرد اين جنگدر افغان در يد! چقا

  احساس نمی کنيد؟  بدھکاربرابر اين ھا 



ھمين حاR در آلمان و سويس و ھالند و امريکا و  افغان ھامسلمانان از جمله سياری از ب
کشور ھا برسند در  اينبه اکثر اين افغان ھا  قبل از اين که   کانادا و ... زندگی می کنند.

چرا  ند.نمودمی نند زندگی می خوا کشور ھای اس,می "" که خود را   یئکشور ھا
و به ديار  ندکن  را ترک اس,می سته اند ايرانخوابند دين ھم ھستند که پاين ھا برخی از ا

من می خواھم ھم شما و ھم عربستان سعودی و ديگر شيخ نشين ھای ؟ کفر پناه ببرند
  وجه کنيد! شرق ميانه به اين امر ت

به مراتب زندگی  کشور ھای به اصط,ح کفر ندر ھميقرار اظھارات خود شان  ھا اين
ا ھستند. لطفاً به قسمتی از نوشتۀ آقای " عبدالمھدی " تحت را دار یتر هبرومندانو آ بھتر

  " توجه کنيد: آيت V خامنه ای بهافغانی نامۀ يک شيعه  " عنوان

 به رسوايی چنين اگر کفر اصط,ح به مملکت اين در.  کنم می زندگی فنلند در من" 

 يوتيوب در آن ويديوی و برساند آزاری کوچکترين مھاجران به پوليس مث,ً  که بيايد ميان

 دھند می استعفا وزيرھا تا گرفته صدراعظم از فنلند دولت تمام که کنيد باور شود منتشر

  .توانند نمی کرده باR شرم از را خود سر و

 جور ھا ميزگرد باره اين در تلويزيون در ھا ماه تا و شود می جور جامعه در بلوا يک

 قدر اين فقيه وRيت کشور در ولی افتاد اتفاق ما کشور در جنايتی چنين چرا که شود می

  ".گزد نمی ھم شان کک عاليجنابان ولی شود می جنايت و ظلم

افغان ـ آزاری تحت  گاھی کدام پوليسی به جرم مھاجر ـ ، جناب سفير،آيا در کشور شما
ه دليل مھاجر آزاری از يا کدام وزير و وکيلی باست تعقيب قرار گرفته و تنبيه شده 

استعفأ داده است؟ ما اين کار را از شما انتظار داشتيم، ولی چه بگويم که  وظيفۀ خويش
 و بدکرداری ھا جفا ھمه از اين که گفتنی در اين مورد بسيار است و شما ھم کسی نيستيد

  غانان بی خبر باشيد.آخوند ھا با اف ھای

 ايران از اين که به فنلند مھاجرت کند درعبدالمھدی قبل ناگفته نبايد گذاشت که آقای 

برخورد دولت ايران با افغانان را از نزديک تجربه بنابر نوشته خودش زندگی می کرد و 
   نموده بود.

در و عرب و عجم ـ   سنی، عارف و فقيهـ شيعه و  ھر کشوری مسلمانان ،ع,وه بر اين
ھمين کشور ھای کفر صاحب عبادتگاه ھای خود ھستند و ھر يک با آزادی کامل تمام 
شعائر و تمام مناسک دينی خويش را برگزار می کند. ھيچ کسی مانع کار ھيچ کس 

از شما می توانيد يک مسجدی  مگرد دارد؟ آيا در ايران اس,می چنين چيزی وجو. نيست
آيا ھمين است تساھل و رواداری  ، به ما نشان بدھيد؟، بطور مثالدر تھراناھل تسنن را 

  ؟  با جھان اس,م بخصوص با افغانستان دينی آخوند ھای ايرانیو روابط نيک 



تان زندگی انسکه ھمين اکنون افغانان با ايرانيانی که فع,ً در افغ و بگوييد شما بايد ببينيد
رد ما را با ايرانيانيکه فع,ً خواھيم که برخو ند چگونه برخورد دارند. از شما میمی کن

قرار  مورد مقايسه نافغانان در ايربا ا ا برخورد خويشدر افغانستان زندگی می کنند ب
يد؟ Rزم نيست به ما بگوييد که نتيجه گيری تان چه بوده است. اين ارزشگذاری کن داده و
  برای خود بکنيد! ھم کار را

 تانکر ھزارکم و بيش دو توقف تظاھرات صد ھا و ھزار ھا افغان را که در اثر آيا ـ  

در سراسر ايران  در سرحدات افغانستان ـ ھای حامل نفت مورد ضرورت افغانستان
 توقف آيا واقعاً فکر نمی کنيد که غربی ھا می دانيد؟ اقعاً زير سربراه افتاد وکشور ما 

 ـ 20که منجر به باR رفتن  نفتی مورد نياز مردم افغانستان ایھکرتان  دو ماهاز بيشتر 

رورت ی مورد ضو به تبع آن موجب باR رفتن قيمت تمام کاR ھادرصدی قيمت نفت  30

سبب اصلی تمام  ،و مردم را به صدھا مشکل مواجه ساخت در افغانستان شد مردم
امل چنين ستمی بر مردم بينوای آيا ع است؟ھای افغانان عليه شما نبوده  خشونت

مگر شما را برای پيش گرفتن اين  فصل زمستان شما نبوديد؟  آستانۀ ن ھم در، آافغانستان
آيا اين حقيقت غيرقابل تان غربی ھا تحريک نموده بودند؟ عليه افغانسعمل خصمانه 

تان ميليون ھا دالر خساره به کشوری که  موزيانۀ که شما با اين کار را نمی پذيريد انکار
 گرسنۀ سير کردن شکمو برای آبادی و عمران ملک و  خود در شرايط دشوار قرار دارد

عليه دولت ايران  ،، تنھا در کابلچھار بار؟ يدوارد نمود ،به پول دارد مبرم نيازمردم 
روی و به  ايران را آتش زدندعکس ھای رھبران تظاھر کنندگان تظاھرات براه افتيد. 

نعره ھای اين اعمال خصمانۀ خويش را در عقب تابلو ھای سفارت رنگ پاشيدند. آيا شما 
  واقعاً که ...  نمی بينيد؟ن متعرضين خشمگي

د و با اين حرف نيست، آقای سفير! لطفاً بھوش آيي فريب دادن مردم امروز کار ساده ای
   نبريد! بيشتر از اين ھا عرض خويش را

در زمان رياست جمھوری  ايرانافغانستان و در مورد استفاده از آب ھيرمند ميان   ـ 
 ھر يک از دو کشوربرای  دادمطابق اين قرار مضا رسيده بود وداود خان قراردادی به ا

آيا شما طی بيشتر از سه دھۀ گذشته از حق آبه مشروع  ين شده بود. يعمعينی ت حق آبۀ
    د استفاده می کنيد؟از آب ھيرمنمطابق اين موفقتنامه خويش 

بخوانيد  ی ـبه نظر من بدترين انسان ھا انسان ھائی ھستند که در مواقعی که انسان
ی می کنند که انصافاً کرده کار سؤ استفاده شکل است از مشکل ویکشوری ـ  دچار م

آيا شما فکر  ؟، اين کار را نمی کنيمکه ما، يعنی دولت آخوندی يا می گوييد .نبايد بکنند
ابط ب اخ,ل رواسبا يکی از ـتان کنيد که اين کار شما ـ در کنار ده ھا کار ديگر  نمی

  د؟شباميان افغانستان و ايران می 



برای  و القاعده ـ آيا دولت آخوندی ايران می تواند کمک ھائی را که به طالبان افغانی
در صورتی که خدای شان را گواه اعمال  ـ برھم زدن ثبات کشور افغانستان می کنند

شما   د؟منکر شو ـ داشته باشندو محکم و به خدای خويش باور راستين  خويش بگيرند
که شما به طالبان  و ... ھا( مسلسل ھا )و ماشيندارھا می دانيد که با آن ماين ھا و راکت 

توجه کنيد به چند   کشته می شود؟در افغانستان و القاعده می دھيد چقدر انسان بی گناه 
  خبر در اين مورد:

  :2011جوRی 4، روزنامه خبری روز

 ستريت وال روزنامه ؛ جھانی معتبر منابع از نقل به روز خبری آژانس گزارش به" 

 به را جديد مرگبار ھای س,ح ايران اردوی که است داده گزارش گی تازه به ژورنال

   ".است داده انتقال عراق و افغانستان در شورشيان

  :1386حمل  29آفتاب، 

 افغانستان در کشور اين نيروھای که شده مدعی آمريکا ارتش مشترک ستاد رئيس" 

 که اند شده ايرانی تسليحات بزرگ محموله يک مصادره و رھگيری به موفق گذشته  ماه

  ..." برسد طالبان جنگجويان دست به بوده قرار

  :فردای روشن

 و کرده معرفی طالبان برای اسلحه ارسال مسئول را ايران دولت ناظران از برخی" 
 اط,عاتی عوامل که کند می تاييد خصوصی طور به نيز افغانستان دولت که اند افزوده

 فعاليت کشور جنوب در 2001 سال سپتامبر يازدھم انتحاری حم,ت زمان از ايران

  .اند داشته

 حمله صورت در متحده اياRت به زدن ضربه منظور به ايران دولت ناظران، اين گفته به

 مخالف ھای گروه تجھيز و تقويت به اس,می جمھوری اتمی تاسيسات به کشور آن

  .است کرده مبادرت افغانستان، جمله از منطقه، مختلف نقاط در آمريکا

 وضعيت اين اما نداشتند خوبی روابط طالبان رژيم با ايران رھبران گذشته، در گرچه

  ".دانند می خود مشترک دشمن را آمريکا طرف دو ھر و يافته تغيير اينک

اين گونه  ،ايران به طالبان و القاعده ارسال می دارد که نام س,ح ھائی را ،آفتاب روشن
  معرفی کرده است:



 و دستی انداز موشک نفر، ضد مين ھوايی، ضد توپ ھوا، به زمين ھای موشک" 
 از شود می گذاشته  کار عبوری مسيرھای در معموR که انفجاری ھای تله ساخت قطعات

    ".است بوده مھمات و تسليحات نوع اين جمله

تن اتباع  صد در حدود يک بنابر نوشته سايت افغانم دولت آخوندی ايرانی روزانهـ  
بنام  برای انجام اعمال تخريبی قلعه اس,م پاکستانی، و چيچينی را از طريق مرز ھای

 اساس هب ع,وه می کند که سايت مذکور می کند.  فغانستانوارد ا مرز شده افغانان رد

 نظامی ھای پايگاه به مربوط ھای کروکی و ھا نقشه  افراد چنين اکثر نزد از ھا گزارش

   ".است امده بدست  کشور در مستقر خارجی ھای نيرو و افغانستان

  نوشته می افزايد: ندر ھمي ھمين سايت

 در بلکه باشد داشته تازگی که نيست پديده افغانستان در ايران کشور مداخله چند اگر" 

 از انکار قابل غير شواھد کشور استخباراتی ادارات و امنيتی ھای نيرو شتهگذ سال ھشت

 انتخاباتی ھای رقابت يافتن پايان از پس ،اما اند اورده بدست را ھا درازی دست اينگونه

 و نموده کسب تازه ابعاد ايران مداخ,ت ، انتخابات اين نتايج اع,ن و جمھوری رياست
 قابل افزايش  افغانستان ضد بر نکشورآ خاک در تروريستان تربيه ھای اردوگاه شمار بر

   ."ميخورد چشم به م,حظه

ايران و اعزام آن ھا  در کشوربرای تربيت تروريستان آيا وجود پايگاه ھای تروريستی 
حسن نيت ايران آخوندی نسبت به افغانستان می نه وجود ستان به طور اخص نشابه افغان

ميان دو کشور را اخ,ل نمی کند؟ يا شما  ی روابطھائ ر و وضعيتومگر چنين ام   باشد؟
   ھستيد؛ جناب سفير!از آن بی خبر 

و ند که دولت آخوندی ايران به چه دليل به کرزی ا جناب آقای سفير می توانند بگويآي  ـ
سياسی و اين ھا را از لحاظ  دندکمک مالی کر ... در وقت انتخاباتو یخليلو  زیداوود

ادارۀ اين سررشته و  از اين که می خواستيدغير  ؟ مگر شماندمورد پشتيبانی قرارداد
چه مقصدی  به دست بگيريد، بی ھويت و خود فروختهاز طريق اين اشخاص را کشور 

ھائی را که يک  کمکيد که اشما گاھی ديده آيا   داديد؟ ھا را پولآن داشتيد که به اين ھا 
 بدست بدست رئيس جمھور، سخن گوی رئيس جمھور يا کشور به کشور ديگری می کند

اشخاص ديگری داده باشند؟ در کجای دنيا چنين امری صورت گرفته است؟  اگر شما می 
 در جھان ھمانطور که خواستيد به مردم افغانستان کمک کنيد، چرا اين کمک ھا را

و باRخره  نمی کنيد؟يک کشور به آن ھا از طريق مراجع رسمی و مسؤول  معمول است
يت سؤ نداشته باشيد به شما چه فرق می کند که احمد در انتخابات رياست شما ن اگر

  پيروز شود يا محمود و کلبی و مقصود و ...افغانستان جمھوری 



طالب و القاعده و  ـ آيا دولت آخوندی ايران با ت,ش ھای تخريبکارانۀ خويش از طريق
لوله ھای نفتی ترکمنستان  ورعب هست پروژر نخواسته امعلوم الحال ديگ يک تعداد افراد

را از طريق افغانستان اخ,ل کند؟ آيا شما با برھم زدن امنيت و ثبات در اين کشور نمی 
خواھيد زمينۀ انتقال نفت ترکمنستان را بجای افغانستان از طريق خاک ايران فراھم کنيد؟ 

خواھند  يد که تمام کشور ھای ذيدخل میر حالی به راه انداخته ااين بازی کثيف را شما د
ر ھای آن اميانه را از طريق افغانستان انتقال بدھند. ھمه ک ایيو خواسته اند که نفت آس

ط برادران ايران با ارتبا داشتن حسن نيت ونشانه ای ھمين است  انجام شده است.  ھم
   افغانستان؟

جا تذکار يافت سبب اخ,ل روابط ميان  ی شما، که بگونۀ نمونه در ايناآيا اين ھمه کار ھ
من در باR ياد کردم که امريکا بنابر  ياد می کنيد؟  غربدو کشور نمی شود که شما از

 نفوذ می کوشد مانع به ھر شکلی که شده کا و ايران وجود داردروابط  بدی که ميان امري

د اخ,ل ھم می کند، اما شما بايد سر شود. ھمانطوری که شما گفته اي افغانستان ان دراير
 برھم زدن امنيت و برای که کار ھائیه شما چ که بکنيد و ببينيدھم به گريبان خود ا تان ر

  ؟نکرده ايدنبود که  ما کشور ساختن بی ثبات

 مراکز فرھنگی شما که با اشکال گوناگون امروز از جانب شما بزرگ ترين ضربه ھا را

به  ـ  معلوم الحال و اشخاص تمويل می شود ـ به شمول يک تعداد تلويزيون ھاحمايت و 
و تاريخی ما می زند. شما در نظر داريد که با دامن زدن به مسائل لسانی، قومی، مذھبی 

 و ... بنياد اتحاد و وجود اين کشور را ضعيف ساخته موجوديت آن را به خطر بيندازيد.

  فتنه جوئی ھای خود نيستيد؟ اين ھمه  ثيراتآيا شما متوجه تأ

فتنه ھا بی دسيسه ھا و از اين ھمه می کنيد که مردم افغانستان از اين ھمه  مگر شما فکر
خبر ھستند و ھيچ چيزی نمی دانند. من در مورد امريکا ھم ھمواره نظرم را بيان داشته 

معرفی کنيد. ما مردم افغانستان  موسيچۀ بی گناه نزد ام، ولی شما نخواھيد که خود را
ما افغان ھا اگر  پوست آخوند ھا را به اصط,ح مردم کابل " در چرم گری می شناسيم."

را طرد کنيم می گوييم: " نه کل باند و نه  هخواسته باشيم دو چيز ناخوشايند و منزجر کنند
 رای ما خوشايندر کشور ما بداست که نه کار ھای امريکا  اين کدو." معنی اين سخن

اين غايله را آغاز کردند و ھمراه با شوروی وقت  است و نه کار ھای شما!! آن ھا بوده
باقی ما که ديگر رمقی در جان  تشديد کرديدتا جائی ، ايران و پاکستان، آن را شما

  !ه ايدنگذاشت

د که با اين ھمه کار ھای دانستيمی  ،می بوديدشما اگر خواھان روابط نيک با افغانستان 
 که با شما زد غانانیخصمانه رابطه نيک ميان دو کشور بوجود نمی آيد. شايد يک تعداد اف

که  ؛ اما مطمين باشيددارند شما را برادر و دوست و ... بخوانندھای نوکر منشانه و بند 
وطن پرستان  و نه کار نامه ھای شما را با اين افراد موافق استآگاه افغانستان ملت نه 



ت ضمن اين که به کارکرد ھای ھتر اسپس بو برادرانه می دانند.  هدوستان اين کشور
پس نيد و يفگبواقعگرايانه نظری  نيز به کارنامه ھای خود اريددکشور ما توجه  درغرب 

   سخن بميان بياوريد.ميان ما و خود  .ه و ھمکاری و ..دوستی و روابط حسن آن از

ما بھتر از  را برجسته بسازيد.ی ھای ديگران بدبدی ھای خود شما نبايد برای پوشاندن 
نبايد اين را ھم و چه کاری با ما می کند.  ،شما می دانيم که کی چه کاری با ما کرده

 خارجی کشور فراموش کنيد که عامل و انگيزه و سبب حضور نيروھای بيشتر از چھل

ھا نمی ھستيد. اگر مداخله ھای شما  ی ھاشما و پاکستان و تنھا تنھادر خاک ما  امروز
در در کشور ما و  می نويسد ـ  "فردای روشن که "ـ ھمانطوری اگر تروريست ھا  بود،

وز مورد ھجوم به يقين خاک ما امر ،شتنديت شما ھا قرار نمی دامورد حما منطقه
   .و به ميدان بزکشی تبديل نمی شد قرار نمی گرفتده ھا کشور  سمحسوس و نامحسو

و خواستيد  اگر Rزم افتاد ،فکر می کنم برای عاق,ن تنھا يک اشاره کافی باشد. بقيه را
  می گذاريم برای بعد! که بنويسم،

                                                                                                           

   

  لـران در کابـايدا حسين مالکی سفير ـعکس ف


