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 خطاب به آخند های منسوب به ایران

 در این مختصر می رویم به سراغ عناوین درشت دو خبر: 

 کیفیت دوباره به ایران برگشت داده شدتانکر تیل ب   ۲۶ •

ان محصل افغان اعالم آماده  سه پوهنتون  •  کرده ایران برای پذیرش دختر
ی

 است  گ

دو عنوان در سایت خبری"پژواک" درج گردیده است که اندکی بر آنها درنگ می کنیم تا چه    این

 ید. آ قبول افتد و چه در نظر 

آخند های جمهوری اسالمی ایران که هم اکنون در سرآشیب رسوائی و تباهی قرار دارند، گاهی به  

  26خورد و خمیر گردیده،    افغانستان فراموش شده و زیر ضربات چهل وچند سالۀ از خود و بیگانه

تانکر تیل بی کیفیت خود را ارسال نموده و در جست و جوی غدودی از قربانی به هر قیمتی که  

باشد، هستند؛ و گاهی هم اعالم میدارند که گویا پوهنتون های آن واال دختران محصل از افغانستان  

 را می پذیرند و گویا بر ما تالش میکنند تا منت گذارند. 

 تۀ مشهور وطنی ما" نه به آن شوری و نه به این بی نمکی". به گف

در این زمستان سرد و یخبندان، در این قحطی و قیمتی برق، در این فصل"مرگ غریبان"، در این  

موسمی که "آه" را در راه گلو، یخ می بندد و در این گیر و دار که نه چوب سوخت در دسترس  

و...، آخندک ها هرچه تیل بی کیفیت و بی مصرف    بی مثالاست و نه برق و ذغال، در این سرمای  

در چانته دارند، به افغانستان ارسال میدارند که این خود به منزلۀ مرگ حتمی هموطنان مظلوم و بی  

نوای ما در کشور تواند بود، یعنی اینکه آخندک های گیر مانده در تله، تالش دارند به قیمت خون و  

این فصل زمستان، چندصباحی به عمر ننگین جمهوری اسالمی شان    جان هموطنان مظلوم ما در

بیفزایند. البته برای این آخندک های بی همه چیز هیچ تفاوتی ندارد که عمر ننگین حاکمیت سرگین  
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شان به قیمت زندگی افغانها، ایرانی ها، اکراینی ها، مسلمان ها، عیسوی ها، موسوی ها و...، تأمین  

قیمت قربانی نمودن یک مشت آخند و عمامه پوش و بسیجی و سپاهی و پاسدار    می گردد و یا هم به

 بی همه چیز و واماندۀ جمهوری اسالمی شان و... 

و اما در این ُکشت و کشتار، در این بگیر و ببند و بکُش، در این جنگ و گریز، در این فصل بریز  

بریز، در هنگامۀ انقالبی ایران که آخندک ها از ترس سقوط حتمی اکثر پوهنتون ها و مکاتب در  

 * ["بادا گفته باشی "دوستت دارمم دهانت را می بویند ] سراسر ایران را مسدود نموده اند و 

فریاد "آزادی" را با گلوله های سربی جواب میگویند، در این برهۀ تاریخی که    در این هنگامۀ که 

دوازده ساله را یا در سر هر چهارراه و خیابان و یا هم در هر زندان،    -زنان و مردان و کودکاِن ده  

دک  با دنده های برقی و گلوله های سربی و...، مثله میکنند، در این ایام که مردم آزادۀ ایران را آخن

 ** بو کرده اند" س های وحشی صفت و ددمنش،" زهر در پیاله و زهر مار اندر 

در این روزگار که محصلین دختر و پسر ایران در اعتصابات و اعتراضات مدنی قرار دارند و  

استادان پوهنتون ها یا یه صف های طوالنی محصلین پیوسته و فریاد آزادی سر داده اند، و یاهم  در  

یم تازیانه و داِر جمهوری اسالمی، بند از بند بریده می شوند و یا هم به مخفی گاه ها  زندان های رژ

آخندک های   ناهنجاری،  احوال  اند، در چنین اوضاع و  داده  ترجیع  یا فرار را بر قرار  خزیده و 

شیصان صفت ایرانی، جهت کمرنگ نشان دادن قیام سرتاسری مردم ایران، بی شرمانه اعالم میدارند  

 سه پوهنتون ایران، محصالن دختر افغان را می پذیرند و... که 

به این آخنک ها باید گفت که آیا گفته می توانید و آیا خبر دارید و آیا آگاه هستید که تمام پوهنتون  

های ایران، همه و همه تحت بهانه های مختلف، هم اکنون مسدود هستند و یا هم اگر چند ساعتی  

از آن جمع   یگشوده می شود، آخندکی، یا سخنگویکی و یا دلقک دیگر درب آنها بر روی محصلین

تبلیغات تهوع آور برای رژیم  منفور،   تا به  یا مکتب فرستاده می شود  دانشگاه  یا  به آن پوهنتون 

بپردازند و در نتیجه، مخالفین را رد یابی، نشانی و شناسائی کرده و بعد هم توسط نیرو های سرکوب  

ها و شکنجه گاه ها نموده و یا هم وحشیانه به قتل رسانده و بعد هم ادعا کنند که از  رژیم روانۀ زندان

 بام افتاد، خودکشی کرد، سکته کرد، مریض بود و... 

و اندرین میانه به صدها و هزاران مهاجر بخت برگشتۀ افغان نیز وجود دارند که با بهانه های تهوع  

 . آوارگی و مظلومیت، دیریست که زنده مانی میکنند  آور در زندان های ایران در حالت بی کسی و 

حتی در همین روزگار کنونی که انقالب واقعی مردم آزادۀ ایران در جریان است و با شدت و بی  

رخمی تمام سرکوب می شوند، بیشمار مهاجر افغان هم یا توسط ماموران بی وجدان و مزدبگیر  
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روانۀ زندانها و شکنجه گاه های رژیم ددمنش آخندی گردیده  آخندک ها کشته شده و یا هم دستگیر و  

 اند و مانند همه زندانیان مظلوم دیگر، ار سرنوشت آنها خبری نیست که نیست. 

 اگر طومار جنایات رژیم آخندی را ادامه دهیم، بدون مبالغه مثنوی هفتادمن کاغذ خواهد شد. 

در چنین اوضاع و احوالی، در چنین نابسامانی ها و گیر و گرفت ها و در چنین کُشت و ُکشتاری   •

و در جنین اوضاع ظلمتباری که زنان و دختران ایرانی، فریاد بر می آوردند که" مادر دیگر دختر  

یون می  نداری"، و با یک تصمیم قاطع و شجاعانه و دلیرانه و مصمم از منزل خارج شده و با انقالب 

ان محصل افغان    سه پوهنتون"  پیوندند، و...، آخندک ها اعالن میکنند که  ایران برای پذیرش دختر

 کرده اعالم آماده 
ی

 "است گ

!!! سه پوهنتون مورد نطر شما یا همه کامالً مسدود هستند، یا استاد ندارند و یا هم در  ننگ تان باد 

همان"مدرسه" های مورد نظر آخند ها است که بی  بهترین حالت، پوهنتون های آخند پروری، یعنی 

 سواد افغان، با سوادتر از استادن آن"مدرسه" ها اند... 

 ما را از خیر تان امید نیست، از روی لطف شر مرسانید!!! 

و چین متجاوز و دیکتاتور های روسی و چینائی قرار    سیه میگذریم از اینکه چگونه در کنار رو

داشته و بصورت مستقیم دست در جنایات بی حد و حصر آنها دارید و ایران را در عرصۀ جهانی  

 کامالً  به انزوا کشانیده اید. 

مردم آزادۀ ایران بدون هیچ اما و مگری، با شماها، دیر یا زود تصفیۀ حساب میکنند و از زباله دانی  

ریخ زیاد فاصله ندارید، آنروز مردم مظلوم افغانستان نیز به هر نوعی که باشد، حق تانرا، کف  تا

 تان میگذارند.  ان آغشته به خون دست

 ما را نه به تیل بی کیفت شما آخند ها ضرورت است و نه هم به پوهنتون های به خاصیت تان! 

 عطای تان به لقای تان!!! 

_____________________________     _____ 

 احمد شاملو  -*     

 فریدون مشیری -**     

 

 
         


