
 

 

  سفير ايران در كابل ي هاي لمپنانه بچه ترسانكدر پاسخ به 

 راو مردم ما آقاي سفير، ما 

  !با مزدوران خاين تان اشتباه نگيريد
 

 23وسيله رژيم سفاك ايران، به تاريخ ه ي از هموطنان معصوم ما بشمار كشتارمحكوميت  در "حزب همبستگي افغانستان"
را  در ايران صدايشما  انحزب ما قبال نيز طي اكسيون هايي به خاطر اعدام هموطن. نداختبه راه اكابل جدي تظاهراتي را در 

  . بلند كرده بود

نيـز   جمهـوري اسـالمي    هـاي گونـاگون ميزننـد،    برچسـب ن برمخالفـا  كه ضدمردميارتجاعي و رسم تمامي رژيم هاي  طبق
به حزب همبستگي  چند ماه قبل كه. امي سخيف مي آاليدهر اتهبه را  ي ايران جنبش عظيم آزاديخواهانه مردم به جان آمده

بـا   وزارت خارجـه ايـران   ،دسـت بـه تظـاهرات زد    بيدادگررژيم  توسطآزاديخواهان ايران عدام او  افغانستانان پناهجوياعدام 
سـفير   الكيفداحسين ماينبار  و نسبت داد گروهي ارتجاعي تر از جمهوري اسالمي ،"جنداهللا"را به  سبكسري بيمانندي آن

حتـي   اسـت،  و گويي كابل هـم جمـاران   ناميده "عوامل غربي" را تظاهركنندگان فاشيستي و پرنخوتبا لحني  ايران در كابل،
   !آنان گرديد "شناسايي و دستگيري"خواهان 

چون در  داديماهميتي ن از زبان سخنگوي وزارت خارجه رامين مهمانپرست) "جنداهللا"رابطه دادن ما به ( به بهتان كثيف اولي
مزدبگيـران  اما سفير ايران به نظر ميرسد حـزب مـا را بـا جمعـي از      .مي ارزيد كودكانبه تبسم اي بيمزه  شوخيلودگي و حد 

 مختـار  مولـوي  و از حسيني مـزاري و  تعدادي پارلمان نشينان تا روشنفكر افغانش از جهادي و طالبيروشنفكر و غير  پست
   .است به اشتباه گرفته مزدوران ديگر و كاظم كاظمي و عمر داوودزي تا ي، عالمي بلخي، علي جبرئيلمفلح

 گرفتنبكـار  نگه داريد؛ فوق الذكر خوداستفاده عليه كدام نافرماني اراذل  براي را مبتذلو لحن بي نزاكت اينگونه آقاي سفير، 
   .سازد ر ميترا كثيفتان و رژيم  آن عليه حزبي افغاني و در افغانستان تفي است كه روي خود

اعتـراض   افغـان نگونبخـت   مهـاجران  در برابـر  بدرفتاري هاي غير انسـاني نه تنها به كشتار و  "همبستگي افغانستانحزب "
و  نمـوده  فشـا انيـز  را رشيدترين و پاكبازترين فرزندان ايران توسط واليت فقيه جنايتكار افتخار دارد كه تيرباران ، بلكه نموده

در مقاومـت  باشـكوهترين و الهـامبخش تـرين     نمـاد  كـه ايـران  اسـير  انقالبيـون   از آزاديخواهـان و  پشـتيباني بـه  وقتا فوقتا 
كـه   با آزاديخواهان ايران، بر جمهوري اسالميهمبستگي  اينترديد  بدون .برخاسته است ،اند دنيا كشتارگاه هايمخوفترين 

  .است بوده گيركنندهو غافلآمده  همچون گاوي وحشي خود را در محاصره آتش آزاديخواهي مي بيند، بسيار گران

 شعله ورخون است، ما هم با  همفكر و همدست جناب مالكي، همانطوري كه دولت شما با دشمنان داخلي و خارجي مردم ما
با رنج و عذاب به مراتب جانكاهتر از شكنجه هـاي  ايران و  ديگر قهرمان شهيد هزار فرزادها، علم هولي ها، وكيلي ها و هزاران

بـرادران بيمـار و   از دست  جانبازانتوده ها، مجيد توكلي ها، زينب جالليان ها، حبيب لطيفي ها و ساير كه نسرين س ساواكي
   .پيمان بسته ايم ،ميكشند جالد شما



 

 

كـه بـه عـين     كامال طبيعي اسـت ، ناميدمي  "تحريك غرب"و   "فتنه"وقيحانه شما همانگونه كه خيزش عظيم مردم ايران را 
مـي   هـم بـر آن   سـگ و پشـك افغانسـتان    توام است كه با بالهت و ناشي گريان چن عملاما اين . دپاشيبلجن  صورت بر ما 

خواهـان خـروج   موضعگيري قـاطع داشـته و    متحدانمقابل اشغالگران امريكايي و حزب ما  كه  بر همگان آشكار است. دخندن
جنبش انقالبي ايران و با زدو  فاشيستي وبسركسه دهه با كه  ستمذهبي شما و خونخور پوسيدهاما  رژيم . فوري آنان است

  .اسراييل انجام داده و ميدهد خدمت را به امريكا و رژيم صيهونيستيبهترين  ،"شيطان بزرگ"بند هاي پيدا و پنهان با 

دختران و تجـاوز بـه شـير    مخالفـان  اي و شـكنجه و اعـدام   ربودن و سر به نيست كردن و قتل هاي زنجيره بارژيمي كه سفير 
احتمـال  "، تظاهركننـدگان در صورت عدم شناسايي و يـا دسـتگيري   كه مردم ما را ميترساند است،  خو گرفتهي زنداني  باكره

   ".دارد جمهوري اسالمي ايران نسبت به ترانزيت سوخت و يا در برخي مسائل تجديد نظر كند

پـس  دروغ بـود؟  اي  موترهاي توقف داده شـده، بهانـه  از نفت  "انامريكايي استفاده" اكتهاي ضد امريكايي و سروصداي پس
ي طفالنـه جهـت قطـع مـواد سـوختي در       مسخره و حاال ايـن بهانـه   دليلاول آن  ثابت شد كه سگي كه زياد بجفد نمي گزد؟

  !آخندي گشتاپويي شرم بر اين استدالل. سرمايي سخت بر ملتي غرق مصيبت

شـانه  اوباو  فرعـون منشـانه  كـه اينگونـه    مواجهيـد جهان مافيايي در كومت فاسدترين حكه با  مالكينوش جان تان آقاي اما 
شـونيزم   اين حق را هيچ قانوني به شما نمـي دهـد جـز     .وريدآنموده و كف بر دهان مي مستي حزبي در كشوري ديگر  برضد

اگـر نيـرو هـاي دموكراسـي      اگر غير از اين ميبود،هيهات  .ميخته باشدآخونبار ديني درقرون وسطايي و فارس كه با استبداد 
وجـود مـي    ايـن سـرزمين سـوگوار   اگر دولتي با حداقل پايه مردمي در  نوكرانش نمي بودند، طلب و مردم ما  گرفتار اشغال و

تا را ترك كنيد بيست و چهار ساعت با جل و پوستك افغانستان  فهمانده مي شد در عرضآقاي مالكي شما به بيگمان  ،داشت
  .دينشو رو پا ، لتماغرور انساني با ولي فقير مردم  به دست

روشـنفكران وطنفـروش و   آن و  وكيل ولسي جرگـه كـه حقـوق بگيـر واواك انـد      تعداديي  آئينهدر رژيم شما نبايد مردم ما را 
و بـراي خمينـي مديحـه و     تـن مـي دهنـد    در سفارت ايرانخود  "بزرگداشت"و دستاربندي پستي به اي ببيند كه  شرفباخته

را كـه هرگـز حاضـر    فرومايـه   دهـن پـرآب  و شـاعران و نويسـندگان   سياستمداران آن  مردم ما مدتهاست .مي سازند سوگنامه
جاسوسـان و  ترين پليـد بـه مثابـه    بر زبان براننـد، شما  منفوررژيم  اي عليه نيستند در حمايت از منافع مردم افغانستان كلمه

از اين اظهـارات  همسايه و بخصوص ايران زخم هاي فراواني ديده اند،  مردم ما كه از دولت هاي.  بيگانه مي شناسند كرانچا
 آنموكراتيـك  د عميقـا ضـد  درنده خو و  به ماهيتبيشتر  شده، بهتر و ايران رژيم نسبت به بيزاريماالمال از مخصوصا شما 

اي از خشـم و نفـرت    شـمه  يانو براي ب هخاستر مداخله هاي شما يكدل و متحد برمذهب و زبان در براب، از هر قوم و پي برده
در حالي  .كوبيدخواهند تانرا با تخم گنديده و رنگ و مزدورپروري جاسوسي  توطئه چيني، تروريستي، النهشان بازهم بيكران 
، يقين داريم كه اكثريـت مـردم دربنـد ايـران بـا مـا و       دبر ما تنها هستياي وار تان  پيراهن قهوه ي آقاي سفير با حمله كه شما

  . ما بر ضد جمهوري جنايت اندحركت  رطرفدا

خود و سـاير   تصور سرنوشتو  ژرفا و گسترش يافتن روزافزون جنبش در ايران سببكه به  دحق داريسفير صاحب  شما ليو
بـا   بـر انـدام تـان افتـاده،      رعشـه  ،زين العابدين بـن علـي نخواهـد بـود    محمدرضاشاه و  سرنوشت سركردگان رژيم كه بهتر از

خارج شدن از موقعيت يك سفير و چهارچوب تربيت و ادب ديپلماتيك، به حزب ما و در واقـع مـردم افغانسـتان     ودستپاچگي 
است كه از سر تا پايش خون مي نماينده رژيمي  درماندگيضعف و به روشني گواه درعين زمان اين  .چنگ و دندان نشان دهيد

  .ار گرفته استبا ضربت بازوان تواناي مردم قر زوالو در پرتگاه   چكد



 

 

ليكن . در سفارت، به تهديد ما ادامه دهيدماشه بدست با پاسداران به شيوه معمول رژيم تان آقاي مالكي، شما ميتوانيد حتي 
ما متقابال شما را تهديد نميكنيم، زيرا رژيم شما از سوي جنبش شكوهمند مردم ايران زير شديدترين و واژگون سازنده تـرين  

  .اش را به شمارش انداخته است ه عمر نحسك تهديد قرار دارد
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