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 ۸۱/۵۰/۶۵۸۲        افغان  خاکسار
 

 محترم فارانی صاحب! ایران را چی بجا شناخته اید.
 

قلم )چرا سیاسیون متکرر...( خواب  نبا یاداوری از چکیده عاجزانُه ای ۶۵۸۲می  ۸۸قلم بدست توانا فارانی صاحب بتاریخ 
 های استعمارفرهنگی ایران را بگونه شایسته به تصویر کشیده اند.

 مبارک تان باد.اقای فارانی 
د که خطری میدانن ین و یگانه بسیاری از وطندوستان افغان خطراتی را که از جانب پاکستان متوجه افغانستان است بزرگتر

در بسیار موارد ومحاسبه ها کوتاه امده ایم وفراتر از جای پای دیده  متاسفانه همانطوری که ما افغان ها ۵متوجه افغانستان است
رین مورد نیز تمام تیررس های ما متوجه یک دشمن اشکار است و اغاز وختم دنیارا در محدوده خباثت های حکام نتوانسته ایم د

 دشمن خطرناکتریعنی ایران را اکثرا فراموش میکنیم.پنجاب میبینیم. 
ه برایش پاکستان با جغرافیایی ک. بقای وخواهد بود فردا ها دشمن افغانستان است هم بلی پاکستان از روز تولد تا امروز ومتاسفانه

 بعۀتخیاطی شده است در پهلوی یک افغانستان متحد، قوی وفارغ ازکشمکش های رنگارنگ ناممکن است. هیچ پنجابی و سندی 
رول . نیم افغانستان را انگریز زیر نام پاکستان تحت کنتخوب پاکستان بوده نمیتواند مگر اینکه بافغانستان دشمنی داشته باشد

افیایی پنجابیان بی تاریخ قرار داده پس ایا توقع میتوان کرد که پنجابیان خواهان دوستی با جغرافیای شمال خط دیورند باشند؟ جغر
 .افغانستاناصل میشناسد همانا ،منشاُ و  مادران جغرافیایی که  از دریای سند تا امو یک 

وب میدانند که منشاُ ومادر زبان، فرهنگ، عقیده، روابط خونی پنجابی ها خدشمنی پاکستان باافغانستان دشمنی از ترس است.  
 تاس ملیون سند تابعیت پاکستانی کلمه افغان ثبت ۰۵ملیون تابعین پاکستان همانا افغانستان است. در بیشتر از  ۰۵وقومی حداقل 

حتی دین اسالم که یگانه ادرس به هم پیوستگی جغرافیای پاکستان  که واقعا خواب ارام پنجابیان را از دیده های شان ربوده است.
 این همه بمب های ساعتی زیر پای بقای پاکستان هستند. است از افغانستان به سند و پنجاب رسیده است.
وجه چین ت خر به ثمرخواهدرسید. به مثال تایوان والحاق مجدد ان بهانستان که ااین واقعیت یک امتیاز درازمدتیست برای افغ

 فرمایید. 
ین موضوع مبحث بزرگی است که در سطح بحث استراتیژیک ملی ایجاب تاُمل را مینماید چیزی که این مختصر گنجایش انرا ا

ندارد. تنها بجامیدانم یاداورشوم که متاسفانه، بخصوص بخشی از سیاسیون ونخبگان غیرپشتون افغانستان بجای انکه به این 
در کوتاه مدت میسازند و فراموش  داخلی ورزی عبصتیاز برندگی در درازمدت نگاه نمایند، از ان وسیله امتیاز به دیده امت

 در ان زیست دارد.« شمال دیورند»بلوچ  ن ومیکنند که فرزند شان درهمان جغرافیایی زیست دارد که هموطن پشتو
دارد. دشمن عریان ومعلوم کمتر خطرناک  لی عریان(پاکستان در هفت دهه گذشته با افغانستان دشمنی وجنگ )اعالن ناشده و

است تا گرگ در لباس بره یاچوپان. از سوی دیگر کدام کشمکش نظامی ونیمه نظامی بی پایان بوده که این جست وخیزپاکستان 
 را پایان نباشد.

 ایران برای افغانستان دشمن خطرناکتراز پاکستان وچرا؟:
از تاریخ کهن تا ادوار شامل تاریخ معاصر کامال سر دشمنی با  و توسعه طلبان ایران اخندها،نیات وعملکرد های دولت ها 
 افغانستان ازاد ومستقل را دارد.

ایران کنونی را مرکز جغرافیایی اریایی ها  ایرانیانایران خود را در گذشته ها وامروزجغرافیای بزرگتر از ان میداند که هست.
 وابسته به ان میدانند. و افغانستان رابنام خراسان والیت

میداند وتابعیت افغانستان )همسایُه مسلمان شرقی( را ازین استحقاق حق مطلق  ق رهبری جهان اسالمحایران خود را مرجع ومست
 خود میداند.

 میپندارد.ایران خود را در عرصه های تاریخ، تمدن، زبان، فرهنگ، هنر... مرکز و منطقه از جمله افغانستان را اقمار خود 
رث مستحق دانسته ازین طریق خودرا وا« یک دندگي»ایران به وراثت خونی در رهبری سلف وخلف اسالم معتقد است وبا 

 یع جهان را تابعین خود میشمارد.اهل تش
 ایران با بی شرمی ادعای اینرا دارد که خود برادر بزرگ وهزاره گان افغانستان وپاکستان برادران کوچک هستند.

ر باال بخشی از ادعاهاوبزرگ منشی های ایرانی هستد که نه با اصلیت، نه باتاریخ، نه باافغانیت، نه بادین وایین، نه با سط ۹
خون، نه باریشه،نه باغیرت ونه با منافع ملی ما تاجکها،پشتونها،هزاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، نورستانی ها، بلوچ ها، گجر 

 ما سر سازگاری میتواند داشته باشد. ایماق ها، عرب های افغانستان ونه با شیعه بودن یا سنی بودن ،ها
در مساوی بق توسعه طلبی، تفوق طلبی و اشتهای استعماری ایران برای من هزاره، توُی پشتون، این برادر سنی وان برادر شیعه

شت شالی زمین غرقه در اب وبرای کشت گندم للمی زمین خشک خطرناک و دشمنانه است. واما همانطوری که دهقان برای ک
طلبانه و استعماری خود بخصوص درمیان هزاره ها  تفوقرا انتخاب میکند ایران هم برای هسته گذاری های توسعه طلبانه، 

 گذاری نمود، قشرملیتی، قومی، مذهبی وسیاسی از سالها بدینسو سرمایه وتاجکان هموطن ما بر مشتی از دالالن وتیکه دارن 
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از خودبیگانه سیاسی وتنظیمی )هشت تنظیم بامادر ایرانی( را به وجود اورد، از یکعده دست نگران تکایا حجت السالم ها و ایت اله ها 
  ساخت، بخشی از تیکه داران سیاسی تاجک تبار را تطمیع نمود واکنون زیر هرنامی حاصل انرا میبردارد. 

من  از یک حکایت استخباراتی ) رد پای فرعون( نوشته رزاق مامون، از دو ادرس فزیکی و نام چند شخص من درین جا مشت نمونه خر
 یاداور میشوم تا صحبت ها با ادرس وواضح تر باشد.

در ردپای فرعون از نقش استخباراتی ایران در اشوب های سالهای حیات سیاسی شورای نظار، استفاده افزاری یی که ایران از افراد تاجک 
تبار افغان در داخل واقمار شورای نظارنموده است، از نقش مرموز انجنیر عارف عضو برجستُه شورای نظار وریس پیشین ریاست امنیت 

رقم زنی حوادث به نفع ایران ... یاداوری شده است. استناد نویسنده بر یافته های شبکه استخباراتی دی ایکس شورای نظار  ملی افغانستان در
 یافته ها مسوولیت نویسندهُ رد پای فرعون است ولی محتوای نوشته برای من دیده گشا بود. قموسُ صحت است. 
اصف محسنی که منطقا استطاعت مالی نباید داشته باشند مجتمع تحقیقاتی وتدریسی اهل  شیخسال گذشته به ابتکار جناب ایت هللا  ۸۰طی 

ه بتشیع با سرمایه گذاری ده ها ملیون دالر در مقابل لیسه عالی حبیبیه در شهر کابل اعمار گردید که اکنون منظما تکیه داران ایرانی صفت 
وحاصل ان چی است جز ایرانی سازی اعتقاد  ؟ هدفپول اعمار از کجا امدجامعه عرضه میدارد. ضرورت واندیشُه ایجاد از کجاشد؟ 

های ایران ضرورت آخوندر میان هموطنان اهل تشیع ما؟ ما افغان ها برای مسلمان بودن یا شیعه بودن خود به مهربانی ورهنمایی وسیاست د
 نداریم.

به  صنام های طلوع ، ارکوزیا، کابورا... تحت مدیریت شخصی متخلکمی پایین تر در مسیر راه داراالمان شهر کابل مجتمع مرموزی زیر 
ولی محتواشدیدا مصروف ایرانی سازی افغانستان هستند. پشتوو پشتون را در قدم اول،  محسنی فعال است. ظاهرا خبررسانی جالبی دارند

گانگی از تمدن وکلک های ششم دست واحد دیگر زبان ها را در قدمه های بعدی ننگ وعار وعالیم بربریت، وحشت، عقب ماندگي، بی
 افغانستان میدانند. ناف شان به اصطالح در تهران بریده شده وقبله شان در مشهد است. 

 پاکسازی میکنیم. «فارسی افغانستان را از وجود پشتوی بربریت و عربی استعماری» ادعا دارند که ما 
یگر قرض های حسنه وبالعوض گرفته اند وهمه ددوبرادری هستند که قرن ها از همای طلوعیان جفاکار! پشتوی ناز ودری شیرین ما 

یی که حسابات دوستانُه دوبرادر ه این تو مفتُی گویا جان فدا از کجا امد یگر غنی گردیده اند.دعاریت ها را در خود جذب وهضم نموده از هم
 را تصفیه نمایی؟ 

فرمایید که گویا دری )ُدر ُدران( ما را غنا میبخشد. این مضخرفات روزانه وبدون توقف از بلندگوهای درینجا چند چرند طلوعیان را مطالعه 
 تکیه خانٌه طلوع بگوش میرسد:

مرسی )تشکر، ممنون(... کجای این چرندیات دری مارا غربون )قربان(، اغلیت )اقلیت(، غلیل )قلیل(، مغدس )مقدس(، دوکون )دکان(، 
 غنی میسازد؟

 داردامیگذریم چون اینها حداقل خاکستری هستند ودر دری زیبای ما هم دانش وهم گاه جپوهنځی گ دانشگاه ودانشکده با پوهنتون واز جن
 شده نمیتواند. پوهنځیپوهنتون و ولی دلیل محو

همان کشور ثبت میگردد وتمام زبان های دنیا انرا به عاریت  نقبول شدهً تمام زبانهای دنیاست که اسمای یافته ها یا اختراعات هرکشور به زبا
  میگیرندودرخود هضم میکنند.

 هطلوعیان بلندپرواز! من چی ضرورتی دارم که بایسکل را دوچرخه و هلیکوپتر را چرخبال نام گذارم؟ پدیده بیگانه ونامش هم بیگانه. پذیرفت
 ام واز ان استفاده میکنم.

کل را دوچرخه بنامم پس  هر واسطًه نقلیه را باید معادل چرخ هایش نام گذاری نمایم. پس موتر میشود چهار جرخه، اگر قرار باشد که بایس
هشت یا ده چرخه حتی کراچی حمالی هم میشود دو چرخه –دوازده وشانزده چرخه، طیاره میشود شش  –هشت  -موتر باربری میشود شش

 و ساعت دستی میشود سه چرخه.
 خرف و دشمنی عریان با دری ماست؟د مزاین چی برخور

طلوع را تعقیب میکنم. اکثرا دختر جوانی که متاسفانه نامش اکنون در حافظه ام نیست اخبار را میخواند. من روزانه به نیت اگاهی از اخبار 
ران لهجه تر از فارسی ای غلیظن باور کنید منی که فکر میکنم به زبان دری تسلط نسبی دارم بیشتر از نصف فرموده هایش را نمی فهمم چو

دارد وحق تجاوز لهجه وزبان فارسی ایران بردری افغانستان را با کمال مهارت بجا می اورد. با خود میگویم که وقتی حال من چنین است 
ن ان و زبانشناساهموطن بیسواد یا کمسواد پشتون، تاجک، ازبک وترکمن ام چی حال خواهد داشت. دولت، وزارت اطالعات وفرهنگ، فرهنگی

 طلوع را هوشدار بدهند که: ما در خواب اند که 
  یا سخن دانسته گو ای مرد دانا یا خموش!

که عربی بیگانه و به زبان دری نفوذ نموده است ولی ازین نفوذ دوازده قرن گذشته وهمه کلمات نفوذی عربی در زبان  مبا شما موافقخوب 
ن از زیر چکک برخاستدری هضم گردیده اند. اکنون چی ضرورتی که جای نفوذ دوازده قرن پیش عربی را به نفوذ ایرانی باید خالی کرد؟ 

  ؟؟؟وزیر ناوه نشستن
 ب به اسیاب منافع استخباراتی، سیاسی واهدافآاز چند نامی هم یاداور میشوم که اغلبا خواسته یا حداقل از سبب کورذهنی سیاسی وملی  گفتم

اقتصادی ایران علیه افغانستان میریزند. قصه هرکدام ایشان داستان هزار ویکشب است ولی درینجا از گل هایی که در روز ها اخیر به اب 

خوب وخراب کشور مایه افتخار  اداور میشویم ولی قبل از ان؛ هموطنان هزاره ما جدا از چند تیکه دار سیاسی در روز هایداده اند ی
تخار ملی افغانستان برای ما با اف وسربلندی افغانستان بوده اند. تنها نام کاتب هزاره کفایت میکند که کلمه هزاره را در لغتنامهً 

محدود به أنانیکه ازایشان نام گرفته میشود(  -ت که چند تیکه دار سیاسی هزاره وتاجک )درین نوشتهترجمه نماید. هراس ازین اس
با گفتار وکردار افغان ستیزانًه شان خدای ناخواسته  مهر ملت ستیزی را بر جبین هزاره ها وبخشی از تاجک های ما حک 

 نکنند. اکنون نام ها:
 ر افغانستان، معاون برحال شورای عالی صلح.وه ها، معاون پیشین ریس جمهمدعی وتیکه دار رهبری هزار خلیلیاقای 
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 مدعی وتیکه دار رهبری هزاره ها، معاون برحال ریاست اجراییًه حکومت وحدت ملی. محققاقای 

 مدعی وتیکه دار رهبری هزاره ها، هرکاره حامد کرزی وپل نفوذی وی دربین هموطنان هزاره ما. صادق مدبراقای 
مدعی به اصطالح تامین حقوق زیرپاشدًه تاجک ها  ،، تحصیل کرده در ایران، تیکه داررهنمایی سیاسی بخشی ازتاجک هالطیف پدراماقای 

 .افغانستان، عضو ولسی جرگًه و اقلیت ها
جرگًه  یبا لهجه زیبای ایرانی شان، مدعی به اصطالح تامین حقوق زیرپاشدًه تاجک ها وهزاره های ما، عضو ولس حمد بهزادا اقای

 . افغانستان
این پنج نابکار سیاسی هر پنج مقام و موقف دولتی دارند ) عضویت در ولسی جرگه ولو انتخابی باشد مقام دولتی است چون قوًه مقننه 

 ش، موتر، عمله، فعله ومعاش از دولت میگیرند!!!رکن دولت است(. نان ومعا

را کنار گذاشته و از سه حرف دیگر ان توپ سیاسی ساخته  تاساخته اند.  توتاپافغانستان(  –)ترکمنستان  تااز چندی بدینسو از پروژه 
 اند و در میدان های سالنگ وبامیان انرا به بازی گرفته اند.

صبح تا چاشت برضد دولت مظاهره میکنند، برای دولتی که خود در رهبری أن اند خط سرخ میکشند خود معاش بگیران دولت هستند. از 
وتهدید به سقوط ان میکنند. بعد از مظاهره به دفاتر دولتی خود میروند، نان ونوشابًه دولت را نوش جان میکنند وحتمی با اشرف غنی، 

 ند.عبدهللا و ابراهیمی جلساتی وهدایت گیری هایی هم دار
ت مااع مدنی شما ولی ستون پنجم نشوید.، از درون دولت خودتان کودتا نکنید. ابتدا از مقخوب اعتراض ومظاهره حق مشرو! اقایان محترم

 دولتی تان کنار روید بعد در تظاهرات تان برایتان توفیق میخواهیم. ملت را اغوا نکنید. هزاره هاوتاجکان مارا بدنام نسازید. 
 بامیان برق میخواهد، این دالالن پایه های برق را میخواهند تا در روز کارامد باجگیری وجزیه گیری نمایند. 

هزاره ها، تاجکان وجمع ملت ما خوب میدانند که همچو پروژه ها دست اقتصادی افغانستان را در منطقه بلند میسازد. این به مزاخ اقتصادی 
 ایران می افزاید. خوش خدمتی نکنید. روی تان ازین بیشتر سیاه میشود. زواینایران در تقابل است و به ا

ای هموطنان هزاره ما خطرناک که  احمد بهزاد یکروز قبل از سفر اخیر ریس جمهر افغانستان به لندن از طریق خجالت اور است وبر 
فردای انروز یک اسالم االصل عیسوی شده که « مفردا از اشرف غنی در لندن خوب پذیرایی میکنی» میدیا گند خود را پخش میکندکه 

تصادفا هزارًه افغانستان است بر ریس جمهور کشور در خارج از جغرافیای کشور میتازد. این توهین مشهود به فردفرد افغان است. جدا 
 ت نمایندگی میکند. ولی هنگام یک سفر رسمی به خارج از کشور از همه مل زعیم با کفایت یا بی کفایت است اشرف غنیازینکه 

 اقایان! با ریس جمهور جنگ دارید؟ این جنگ تان را در ارگ یا ولسی جرگه سازمان دهید نه در پایتخت انگریز ها. 
 :دچهره ها و اصلیت این اقایان را بهتر معرفی میکن این عکس ها
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ملیون افغان  ۰۳دار سیاسی هزاره؟؟؟ پس این عی رهبری تاجکان و چند تیکه دافغانستان یعنی دوچهره منفور وم

 ؟ سربلند کجا
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 ات؛ دبستانی / ایرانیبا این یاران  !روی ناپاکت سیه تر ای احمد بهزاد
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 اما!!!
 با اش راجایگاه و می کشدبه تصویر با غرور ملی  که سربلندی اش را  تماشا کنیددر ذیل  را  افغان  ۀهزارشیر پاک فرزند 

   گذارد. روی ایران چگونه خط فاصل می سیاه جاسوسان 
  ! ب است امید ثمری هستآتا ریشه در 

 

 
 

  !  ایران در افغانستان بی همه چیزجواسیس به خطاب 
در  راهزاره ما برادران ملیون ها  چگونه  ، یرانادشمن ما  که شرم ندارید  ی ملیونی پـُر فتوح شهدا از روحآیا 

 شاعربقول  . ستخود ساخته امنافع  عراق و هم اکنون در جنگ سوریه سپر باالی  جنگ 

 ردی وشرم تو نیامد ـــر بدی کاـــبصد 
 چی بدی داشت که یکبار نکردی؟نیکی 
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