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 افغانستان آينده  هرات فلسطين
  

مه  اراده در سايت پيمان ملی مطلبی را منتشر  سرمقاله روزنادر پاسخ بهچندی قبل بجواب نوشته آقای تخته چناری که 
پرداختم که موجب " جنگ اقتدار بر عليه اراده بر سر مقايسه هرات با فلسطين"  به نشر مقاله  تحت عنوان -نموده بود 

خشم و عکس العمل شديد عده انگشت شماری گرديد در حاليکه عده زيادی از هموطنان وطندوست ما از طريق ايميل به 
  . دانی از بيان درد ها و حقايق  تاريخی ی که در آن مقاله به آن تماس گرفتته شده بود پرداختندقدر

  
  عوض نبی زاده و – تيمور آفتابی – نوشته های از کسانی بنام های پامير پار شهری-بعد از نشر و پخش نوشته من 

سپرده شد که هدف اصلی همه اين نويسندگان باالخره از آقای سخی ارزگانی از طريق سايت های انترنتی بدست نشر 
منحرف ساختن اذهان عمومی از موضوع اصلی نوشته من بود و مثل اين بود که اگر سيميناری در مورد مسايل مبارزه 

در حقيقت . با مواد مخدر جريان داشته باشد سخنرانان ديگری بپا خيزند و در باره بت باميان به صحبت به پردازند
نويسندگان مذکور نتوانسته بودند تا ادعا ها و اعتراضات من را رد نموده و از همين جهت همه اين نويسنده هيچکدام از 

ها به کج بحثی و طرفه روی پرداخته و موضوعات بی ارتباط ديگری را پيش کشيده بودند که اصال مرتبط با  موضوع 
  .يقی را به اطالع هموطنان عزيز خود رسانيده بودممورد بحث مقاله من نبود اما  برای من همين کافی بود که حقا

  
موضوع اصلی مقاله من اين بود که جابجائی برادران هزاره در مرز های ايران به نفع مصالح کشور ما نيست و اين 

 :جابجائی ها بر اساس داليل سه گانه ذيل صورت ميگيرد
 

بادغيس به ايران بخشيده شده است و حاال بوسيله اين  طرح خاور ميانه بزرگ امريکا که در آن هرات و فراه و – ١ 
جابجائی ها با نظارت والی هزاره هرات که جاسوس دوجانبه ايران و امريکا به نظر ميرسد اين طرح در حال عملی 

 .شدن است
 

ن تا به  علت دوم اين جا بجائی ها پالن دراز مدت استراتيژيک ايرانی ها برای ساختن کوريدوری از مرز های شا-٢ 
هزارجات معرفی شده بود تا  بدينوسيله هم بتوانند بر مناطق غربی کشور سلطه حاصل نمايند و هم بتواند از طريق تسلط 

 .به مناطق مرکزی بر نفوذ بيشتر خود باالی پايتخت کشور بيافزايند
 

تا بدانوسيله دشمنان وحدت و  علت سوم اين جا بجائی ها هم ايجاد تفرقه های قومی و مذهبی ارزيابی شده بود – ٣ 
همچنان در نوشته من بصورت مستند بر اساس نوشته .  آرامی مردم ما بتوانند هرات را به عراق ديگری مبدل نمايند

های سيد مهدی فرخ نويسنده کتاب کرسی نشينان کابل آقای فيض محمد هزاره جاسوس معرفی گرديده بود که اين کتاب 
و باالخره پيشنهاد من اين بود که بايد از اين جا بجائی ها از همين . ن به چاپ رسيده بودهم در جمهوری اسالمی ايرا

حاال جلوگيری صورت گيرد تا امنيت و استقالل آينده مردم و مناطق غربی کشور دستخوش حوادث و بحران های 
  . خانمانسوز نگردد

  
ينکه به موضوع اصلی نمی پردازند و تالش ميکنند تا اما هر قدر که زمان گذشت ديدم که نويسندگان مذکور برعالوه ا

 جبهه ديگری را نيز درکنار حمله و –اذهان عمومی را مغشوش و با ابراز مظلوميت به جلب عاطفه ها به پردازند 
 و اهانت به اقوام با عزت پشتون گشوده اند و آن اين بود که تاخت تاز  آقای ارزگانی به مردم اهل سنت نيز آغاز گرديد

  . نام گرفت" مردم نا آگاه اهل سنت " از مردم اهل سنت در نوشته خود بنام 
  

بدين ترتيب بر آن شدم تا يکبار ديگر به نقد و تحليل نوشته های نويسندگان فوق به پردازم تا گوشه های تاريک اذهان 
خاطر تطبيق پروژه ها و توطئه های ايشان روشن گردد  و مردم ما بدانند که سر دادن همه  اين فرياد های مظلومانه ب

ما نبايد به خاطر حرف ها و . بزرگی است که ميخواهد نيمی از سرزمين زيبای ما را  از پيکر افغانستان عزيز جدا سازد
فرياد های مظلومانه افراد مغرض در زير فرمان احساسات و عواطف خود عمل نمائيم و بگذاريم که عده با پيشکش 

از صد سال گذشته در شرايط امروزی بدستور بيگانگان قسمتی از کشور ما را به فلسطين ديگری نمودن مظالم بيش 
  . مبدل نمايند  تا مرد م آن برای سالها و قرنها در آتش و خون شناور باشند
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ی کسانی که امروز با علم کردن مظالم گذشته امير عبدالرحمن خان اشک ميريزند و در اشک ريزی های دروغين  مسلک

 ميخواهند از احساسات عده از مردم پاک طينت ما که از وقايع پشت پرده اطالعی ندارند سوء -و متخصص هستند  
اينها صرف به خاطر بدست آوردن قدرت بيشتر و تطبيق پالن های بيگانگان اشک ميريزند ورنه با واژه . استفاده نمايند

 و همه شنيده ايم  که وقتی بقدرت اندکی هم که دست يافتند با ميخ هيچ باوری ندارند... های بنام مظلوميت و عدالت و 
های بيست انچه بر فرق هم ميهنان مظلوم خود کوبيدند و سينه های زنان را بريدند و از خون مردم ما بر دست های  

  . کثيف خود حنا بستند
  

 با جهانی از قساوت و سفاکی برفرق مردم ما حاال چگونه ميتوانيم به اشک ها و فريادهای  مظلومانه کسانی که تا ديروز
ميخ ها کوبيدند و رقص های مرده براه انداختند اعتماد کنيم و بگذاريم تا زمينه اسارت مردمان نجيب واليات غربی 

اين ها نبايد مسئله تاريخی آزمندی ايران برای تصرف مناطق غربی .  کشور ما را به باداران ايرانی خود مساعد سازند؟
ور را با موضوع قوميت هزاره ارتباط بدهند و اين ها نبايد به خاطر تطبيق اين کثافت کاری ها پای برادران و کش

  . خواهران عزيز هزاره ما را بميان بياورند
  

ما در حاليکه به خواهران و برادران هزاره خود عميقا احترام داريم ا زنويسندگان فوق تقاضا مينمائيم تا به خاطر تطبيق 
مردم هزاره ما مردمان نجيب و شريفی . مسئله قوم و مليت هزاره را در ميان نکشندپای هداف استراتيژيک ديگران ا

 رهبران و نويسندگان ايشان همواره از آنها بعنوان ابزاری در جهت رسيدن به -هستند اما متاسفانه اکثر فرماندهان 
اند که ارسال هزاران در هزار نفر از برادران هزاره ما به قدرت و گرفتن امتيازات شخصی سوء استفاده را نموده 

جنگ عراق و کشته شدن شان به طرفداری از حکومت ايران و تحريک احساسات شان در جنگهای کابل برای کشتن 
  . هموطنان شان و ويرانی نيمی از شهر کابل شاهد اين مدعا است

  
 –اره در هرات و مناطق غربی کشور بار ديگر فرماندهان چه تضمينی وجود دارد که بعد از اسقرار برادران هز

رهبران و نويسندگان مغرض شان از احساسات پاک ايشان در جهت کشتار مردم واليات غربی کشور و تجزيه آن 
  . مناطق به نفع ايران سوء استفاده را ننمايند؟

  
 خاطر مطمئن بودن از امنيت و  استقالل آينده به نظر من عالج واقعه بايد قبل از وقوع سنجيده شود و بدين ترتيب به

مردم و مناطق غربی کشور  همانطوريکه دسته های چندين هزار نفری برادران هزاره ما با حمايت مالی ايرانی  ها و 
 بايد بزودی ممکن قبل از مسلح شدن شان توسط ايرانی ها و ايجاد اغتشاش –دالالن داخلی شان در منطقه جابجا شده اند 

اگر برادران .  از مناطق غربی کشور به مناطق اصلی شان و يا مناطق شرقی کشور انتقال داده شوند- هرج و مرج و
هزاره در مناطق مرزی پاکستان جا بجا و متوطن گردند هرگز پاکستانی ها به مداخالت بيشرمانه خود ادامه داده 

هنگی با ايرانی ها همفکر نيستند در مرز های هرات و نخواهند توانست و به همين ترتيب اگر اقوامی که از نظر فر
  . بادغيس حضور داشته باشند باعث تضمين امنيت واستقالل آينده مناطق غربی کشور ما خواهد گرديد

  
من اين نوشته را با احساس مسئوليت نسبت به وطن و مردم خود مينويسم و مشوره های من  کامال دلسوزانه و به خاطر 

 اما عده از نويسندگانی که توان مقابله منطقی با نوشته های من را ندارند فورا به - کشور و مرد م ما ميباشد آينده سربلند
 سکتاريست و ضد – بی منطق بودن –  شئونيستی - فاشيستی -خشم می  آيند و بطور ظالمانه بمن برچسپ های قومی 

لوژيکی ی که از آن نفرت دارند منسوب  نموده و وابسته هزاره بودن را ميزنند و مرا به جريان های سياسی و ايديو
  -من نميدانم که چگونه به هموطنانی که تاب مقابله منطقی را ندارند ثابت نمايم که من نه پشتون هستم . بيگانگان ميدانند

ارم و نه هم  نه به هيچ يک از احزابی که شما ميگوئيد عضويت د–نه  از افکار فاشيستی و شئونيستی حمايت ميکنم 
  .  محرک داخلی و خارجی  به ارتباط اين نظريات خود دارم

  
 من يک افغانم نه افغانستانی و از بکار بردن کلمه -من يک مسلمانم : بهتر است که خود را از نو بشما معرفی نمايم 

ام کشور عزيز خود را افغانستانی توسط يک عده افراد نفاق افگن و مزدور صفت نفرت دارم و دوست دارم که همه اقو
  من عاشق سرزمين دوست داشتنی  خود هستم و  مخالف هرنوع تجاوز و سلطه بر کشور -افغان بگويم نه افغانستانی 

 - اشغالگر است –بمن فرقی نميکند که اشغالگران کی ها اند  چون بدين باور ميباشم که اشغالگر . زيبای خود می باشم 
همانطوريکه روسها و .  ای اسالمی باشد و چه منسوب به کشور های غير اسالمیچه اشغالگر منسوب به کشور ه
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پاکستانيها را از عوامل بدبختی های ملت خود ميدانم  باور دارم که ايرانی ها هم  در تباهی کشور ما دست کمی از 
اطر ياری رسانيدن به مردم ما روسها و پاکستانيها نداشته اند  و مردمی هم که امروز ميهن ما را اشغال نموده اند  بخ

من خراسانی هستم . نيامده اند بلکه به خاطر تسلط بر منابع زير زمينی منطقه و تامين منافع خود بدين ديار قدم گذاشته اند
 من برادران هزاره خود را دوست دارم  و دوستان زيادی  -اما همان خراسانی که امروز نام شريفش افغانستان است 

نوشته های من هيچگاهی متوجه برادران و خواهران عزيز هزاره ما نيست بلکه  متوجه . هزاره دارم دربين مردم 
کسانی است که با پيش کشيدن مسئله قوميت و مذهب در طول تاريخ از خون خواهران  و برادران  مظلوم هزاره من در 

  .ابزاری را نموده اندراه رسيدن به اميال کثيف خود و باداران خارجی شان از آنها استفاده 
  

همانطوريکه قبال عرض نمودم به ادامه اين بحث هيچ عالقه ی نداشتم و هر چند که نويسندگان مختلفی من را مورد حمله 
و اهانت قرار دادند هيچ عکس العملی نشان ندادم اما وقتی که ديدم  اين ها کج بحثی ميکنند و حتی بر عالوه پشتون ها 

ا نيز آغاز کرده و ميخواهند با ارائه جعلياتی به مکدر ساختن اذهان عمومی به پردازند تصميم اهانت به اهل سنت ر
 نوشته های ايشان را پاسخ بدهم تا مسئوليت من –گرفتم تا يکبار ديگر ضمن روشن ساختن حقايقی که در جريان است 

ان  اصل کلم الناس بقدر عقولهم را رعايت کرده البته بايد بعرض برسانم که در نقد و تحليل نوشته های ش. ادا شده باشد
ام  ورنه در اصول نوشتاری من سخنان نامناسب جائی ندارد و اهل مشاجره و جدل نيز نمی باشم تا با کج بحثی و اغوا 

ه من آنچه رابه خير  منافع مردم و کشور خود بدانم بيان مينمايم و  اگر درين رابط. گری به چنين بحث های ادامه دهم
مورد هتاکی  و هر اتهامی هم که قرار بگيرم هيچ باکی ندارم چون بيان واقعيت ها و دفاع از مصالح عليای کشور و 

  . مردم خويش را وظيفه خود ميدانم
  

جنگ اقتدار بر عليه  "اينک می پردازم به ابراز نظر پيرامون نوشته های مختلفی که در عکس العمل به مقاله من
  . در سايت های مختلف به نشر رسيده است" سه هرات با فلسطيناراده بر سر مقاي

  
بر مقاله "  عارف ذره بين يا جاهل خيره بين" که تحت عنوان آقای پامير پارشهری يکی از نويسندگانی هستند

  نام من را از عارف ذره بين به جاهل خيره- من ايراد گرفته اند و بخاطر ترکاندن خشم خود از حقايق گفته شده 
  : ايشان در قسمت های از نوشته خود چنين گفته اند . بين مبدل نموده و عصبانيت های خود را بروی کاغذ ريخته اند

واقعًا . آقای جاهل خيره بين گفته اند چرا هزاره ها در جالل آباد، پکتيا يا قندهار جابجا نميشوند که درهرات ميروند"
فکر کنيد که استدالل اين آقا چقدر بچگانه  شما .چقدر بايد بی منطق بود تا چنين گفت

دربخشی ديگر زير عنوان علل جابجايی هزاره ها در هرات که شمهء ديگر از ديد ................................است
اگر چنين چيزی وجود داشته باشد، نبايد ما . تعصب آميز و بينش فاشيستی است از اهداف استراتيژيک ايران گفته ايد

حساب چند قوماندان و رهبر از هر قومی که باشد از حساب مردم . به کل مردم هزاره نسبت دهيمآنرا 
اين . درجای ديگر آقای خيره بين، بهسود و هرات را مقايسه کرده اند که خيلی جالب است......................جداست 

يص داده ميشود و تعرض به اراضی که آقای بی خبر نميداند که بين جابجايی در اراضی دولتی که جديدًا تخص
  ."ازسالهاست محل بودو باش و منبع معيشت مردم بوده، زمين تا آسمان فرق است

من از شما می پرسم که کجای اين سوال که چرا هزاره ها در جالل آباد و يا پکتيا و يا قندهار ! خوانندگان گرامی 
آيا جالل آباد و پکتيا . ته اند استدالل اين آقا چقدر بچه گانه استجابجا نميشوند بی منطق و بچگانه است؟ که ايشان گف

و قندهار از واليات اين سرزمين بشمار نمی آيند ؟ و آيا اگر دسيسه در کار نيست چه اشکالی دارد که برادران هزاره 
ی هزاره ها در ما کمی دور تر از مرز های جمهوری به اصطالح اسالمی ايران جا بجا شوند؟ پس وقتی در جابجائ

مناطق نوار مرزی ايران تالش و اصرار صورت ميگيرد اين خود ثابت ميسازد که توطئه بزرگی در حال پياده شدن 
  .است تا هرات زيبا را به خاک و خون بکشد و آن را به فلسطين و لبنانی ديگر مبدل نمايد

يک ايران را مورد تائيد قرار داده اند آقای پامير پارشهری در نوشته خود بطور ضمنی اهداف استراتيژجناب 
و گفته اند که آن را نبايد به کل مردم هزاره نسبت دهيم زيرا حساب چند قوماندان و رهبر از حساب مردم شان 

ما هم همين را ميگوئيم و کل مردم هزاره را مورد انتقاد قرار نداده ايم و فقط اجيران و جاسوسان . جداست
  را عاملين اين توطئه بزرگ و تطبيق کننده - وماندان و چند رهبری که شما گفته ايد ايران يعنی همان چند ق

 طوريکه خليلی را از مرکز تا جاسوس معلوم الحال ايران يعنی انوری را در - پالن های ايرانی ها دانسته ايم 
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ده از انسان های وجدان هرات و اعضای پروژه کرم ابريشم که آقای بامی از آنها نام برده اند  را همراه با ع
  .باخته ديگری که در تطبيق اين پالن شرکت دارند زمينه ساز اين مصائب ميدانيم

ما هم ميدانيم که تطبيق چنين پالنی بوسيله مردم عادی هزاره ممکن نيست و آنها تنها در قدم های بعدی 
شته همين رهبران و قوماندانان ميتوانند به سياهی لشکر اين وطنفروشان مبدل گردند و همانطوريکه در گذ

مردم هزاره از اخالص و احساسات پاک آن مردم در طی سه دهه گذشته سوء استفاده نموده و عده را به نفع 
ايران به جنگ عراق سوق نمودند و به کشته دادند و عده ديگری را هم بر عليه هموطنان شان در کابل بر 

ظلوم و ستمديده ميخ های بيست انچ را بر فرق هموطنان خود انگيختند تا حدی که بعضی از هزاره های م
 در آينده نيز ميتوانند از آنها به خاطر رسيدن به اهداف خود و باداران خود سوء استفاده –نددبطور ثوابی کوبي

  . را بنمايند

 دانسته ايد و آيا شما نگران نيستيد که همين رهبران و قوماندانانی که شما حساب شان را از مردم هزاره جدا
غالمی شان را به ايرانی ها رد کرده نمی توانيد بار ديگر از احساسات پاک مردم هزاره  سوء استفاده نه 

  نموده و به خاطر منافع اجنبی ها هرات را به حمام خونی مبدل ننمايند ؟     

در بهسود و جابجا شدن هزاره موضوع ديگری را که شما توضيح داده ايد اين بوده که گويا بين جابجائی کوچی ها 
ها در هرات فرق بزرگی وجود دارد زيرا در آنجا زمين ها توسط کوچيها غصب و درين جا زمين های دولتی برای 

واقعا جالب است در شهری که مردم بومی آن در خانه های کرائی و يا گروی و يا در . هزاره ها توزيع ميگردد
 هزار شهيد داشته  و در واقع در جريان وقايع ٢٤ در شهری که در يک روز   و-حالت خانه بدوشی زندگی ميکنند 

 هزار خانواده رسيده است ٥٠سه دهه گذشته تعداد فاميل های شهدا و بی سرپرستان و مستمندان آن شهر به بيش از 
اين جاسوس چند  امروز  آنها  در خانه و سرزمين  آبائی خود در حالت خانه بدوشی زندگی ميکنند  اما  انوری -

جانبه زمين های دولتی را به مردم  غير بومی توزيع ميکند تا با دالر های اطالعات ايران بر ويرانه های آن شهر 
  . بخون غنوده در مقابل چشم  مردم خانه بدوش آنديار به اعمار شهرک ها و مراکز مجلل رهايشی به پردازند

جه اول به مردم محل توزيع گردد اما شياد  وجدان باخته و جاسوس در واقع زمين های موجود در هرات بايد به در
اما کور .  و حتی برای ناقلين جديد  تذکره هراتی هم صادر ميکند–به اين هم بسنده نکرده ) انوری(سپاه ايران 

بازان خوانده است و بايد بداند که اين سرزمين برای بادارانش قابل تسخير نيست و کشف استخوان های اجساد سر
قاجار که تا دهه های قبل نيز توسط باغداران و زارعين اين سرزمين از ميان باغ ها و زمين های شان کشف 

ايرانی ها و نوکران شان همراه . ميگرديده و با افتخار از شکست دادن ايرانی ها ياد ميکرده اند شاهد اين مدعا است 
 مردم ما را ديده اند اما از ايمان و غيرت و شهامت مردم ما با متجاوزين ديگر فقر و تنگدستی و ويرانی کشور و

  .غافل مانده اند و بهتر  است از شکست ابر قدرت روس و نوکران شان درس عبرت بگيرند

پامير پارشهری مرا جاهل خيره بين خطاب کرده اند از ايشان گاليه و شکوه ی ندارم زيرا اما از اينکه جناب آقای 
ی پيدا ميشوند که حتی به پيغمبر خدا نيز اهانت و توهين نموده و او را نافهم و نعوذ باهللا جاهل در اين زمانه کسان

آخر من که چيزی .  من کی باشم که از شر زبان انسانهای مانند پامير پارشهری در امان بمانم- معرفی مينمايند 
   .بيشتر از يک انسان عادی و يک امت گناهکار و بينوای آن حضرت نيستم 

  
پخش شد " عيد غدير خم"همه شاهد بودند که در جريان يکی از پروگرام های تلويزيونی ايران که اخيرا بمناسبت 

پرداخته بود  قصه به معراج ) رض(  يکتن از مداحان بنام حاج حسن خيری از اصفهان که به مدح حضرت علی - 
او که اشک را از .  ناله و زاری ميخواندرفتن حضرت پيامبر بزرگ اسالم را با صدای بسيار خوش همراه با

) ص( شعری را ميخواند که يک گويا وقتی حضرت محمد مصطفی - چشمان شنوندگان خود جاری نموده بود 
  :بحضور خداوند رسيدند چنين گفتند

 
  يا خالق يکتاستی+  تو ابن عم ماستی  

 
واين در حالی بود که ديگران بی نهايت ......... و" حق گفت يزدان تو ام " و باز بسيار با ناله و فرياد ميگفت که 

حاال قضاوت کنيد در دنيای که شخصی پيدا شود  و بگويد که در شب معراج پيامبر . تحت تاثير قرار گرفته بودند



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ١٤از  ٥ :فحاتتعداد ص

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

اشتباه گرفته بوده که از ) رض(گرامی اسالم نعوذ باهللا خدا را نشناخته و خدا را با پسر کاکای خود يعنی حضرت علی 
 عارف ذره بين کيست که مردمی ازين قماش او را –حوای اين سروده نعوذ باهللا پيامبر جاهل و نادان تلقی ميگردد ف

اين در حاليست که عده دنمارکی ها را به خاطر اهانت به آن حضرت محکوم مينمايند در حاليکه . جاهل خيره بين نگويند
  .بر گرامی اسالم اهانت مينمايندخود شان بيشتر از ژور نالست های دنمارکی به پيام

----------------------------------------------------------------------------------------  
  

وقتی که فاشيزم ايديولوژی "يکی از نويسندگان ديگری است که با نوشته مطلبی تحت عنوان تيمور آفتابی 
اينک . اخته و نوشته شان در سايت وزين خاوران به نشر رسيده استبه عکس العمل در مقابل مقاله من پرد" ميشود

 :ايشان چنين نوشته اند. قسمت های از نوشته های ايشان را با هموطنان عزيز خود در ميان ميگذاريم

 ازترس اينکه ،دريکی از مناطق ارزگان که صدها دختر وخانم جوان ازترس سپاه متجاوز به کوه پناه برده بودند "
خودها ار به دورن دره پرت ميکنند  ست سپاه متجاوز قرار نگيرند، بصورت دسته های چهل نفری از ارتفاع کوهدرد

آقای ذره بين وقتيکه از کنار اين واقعيت های تلخ تاريخی بی تفاوت ميگذرد وبرآن پشت پا ). ٤(وتکه تکه ميشوند
وقتيکه آن  آقای ذره بين فراموش ميکند................... .........ميزند درواقع خود نيز سهيم و شريک اين جنايت است

جنگجوی قندهاری به قصد غارت هزاره ها از قندهار به کابل سفر کرده است و درجنگ افشار نوک برچه تفنگش 
خط تنها هزاره را مقصر دانستن و بر اعمال دگران .........................را بردهن طفل شير خواره هزاره ميگذارد

برائت کشيدن تنها با منطق آقای ذره بين سازگار است و انگار که دگران از آسمان کابل بر سر شهريان کابل گل می 
آقای ذره بين، حضور هزاره ها درهرات با هجوم کوچيهای دربهسود به مقايسه مگيرد ......................... ريخته اند

 زمين خريده اند اوال که بدون هيچ جبر واکراه زمين را از صاحبان اما فراموش ميکند که هزاره های که درهرات
بطور نمونه در دشت جبريل که امروز عمدتا شهرک هزاره نشين است حد اقل .............. اصلی اش خريده اند 

م سادات آقای انوری والی هرات هم از قوم محتر. ...........پانزده سال قبل دران جا هيچ جنبده ی نفس نمی کشيد
است ولی اينکه مثل امير هزاره ستيز هرات ازحضور هزاره ها درهرات جلوگيری نميکند دليلی برهزاره بودنش 

اگر شما حضور جوانان هزاره را از بستر ادبيات فارسی تفريق کنيد، مطمينا که نه شما چندان .....................نيست
اگر هزاره بودن جرم نبود، بيا تاريخ ...............  چيزی برای گفتنچيزی برای خواندن خواهی داشت و نه هم چندان

سی سال قبل را ورق بزنيم که چند نفر جنرال هزاره را در اردو و ديپلمات هزاره را در وزارت خارجه پيدا می 
عيل خان است و تو همه اين ذره بين را که تو به چشم کرده ای ساخت ديره اسم! آقای ذره بين.................... توانيم

  . چيز را وارونه می بينی

من در هيچ جای از نوشته خود از وقوع جنايت و مظالم صورت گرفته بر سر ! نويسنده گرامی جناب آقای آفتابی
مردم هزاره انکار نکرده ام و فقط در ميزان و پيمانه اين مظالم و جنايات که فکر ميکنم بر اساس تعصبات قومی و 

اما ازينکه خواهران و مادران هزاره ما از ترس سپاه  بزرگ جلوده داده شده باشد با شما موافق نيستميا مذهبی 
متجاوز امير وقت خود را از کوه ها به زمين پرتاب کرده اند قبول کنيد که بيشتر از شما اين واقعه دلخراش مرا 

  .  متاثر ميسازد و خود را در درد و الم مردم هزاره شريک ميدانم

اما اين جمله را که گفته ايد اگر جوانان هزاره را از بستر ادبيات فارسی تفريق کنيد نه چيزی شما برای خواندن 
  واقعا  جوک با مزه و شيرينی است و نميدانم اين را بر اساس کدام معيار ها -خواهيد داشت و نه هم برای گفتن 

ينی و احتکار شخصيت ها از حوزه های علميه ايران وارد شايد هم اين ويروس های خود بزرگ ب کشف نموده ايد؟ 
به احتکار شخصيت ها می پردازند و همه  خون شما شد ه باشد و همانطوريکه آنان دچار خود بزرگ بينی شده اند و

 جامی وموالنا و  شما هم شايد فکر کنيد که  –علما و دانشمندان عالم را ايرانی االصل  و پسر عموی خود ميدانند 
رازی و انصاری و سنائی و اقبال و سعدی و حافظ  وهمه و همه از قوم هزاره بوده اند و اگر آنها را از ادبيات 

ايرانی های را که من ميشناسم  شايد در آينده نه چندان دور . فارسی تفريق نمائيم چيزی برای گفتن برای ما نمی ماند
اهللا خلخالی بوده است و سبوعيت هردو را دليلی بر ادعای شان ادعانمايند که همين آقای بوش هم پسر عموی  آيت 

  .بياورند

شايد اين به . شما در ادامه نوشته خود شکايت نموده ايد که چرا در گذشته ها هزاره ها جنرال و دپلومات نبوده اند
 آمده از جلب و جذب خاطر اين بوده که وقتی مسئولين ديده اند کاتب هزاره بعد از آنهمه اعتماد جاسوس ايران بر
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برادران هزاره به مقام های بلند دولتی جلوگيری کرده باشند و گفته باشند که همان اشتباه قبلی برای هفت پشت ما 
  . کافی است

شما که عالقمندی به جنرال شدن و دپلومات شدن را داريد برای يک لحظه هم که شده دولت به اصطالح جمهوری 
ذشته و حال افغانستان مقايسه نمائيد که در هر دولتی چه در کنترول پشتونها و يا غير اسالمی ايران را با دول گ

پشتونها و چه در رهبری چپی ها  و يا گروه های راست بوده هزاره ها در مقام های بلندی قرار داشته اند و اين 
 شما بگوئيد که در جمهوری به حاال. سلسله از کاتب هزاره تا امروز که خليلی معاون رئيس جهمور است ادامه دارد

اصطالح اسالمی ايران از گذشته ها تا حال از آن همه مردم اهل سنت که ثلث مردم ايران يعنی حدود بيست مليون 
آن را تشکيل ميدهند چند نفر را ديده ايد که به مناصب وزير و دپلومات و يا معاون رئيس جمهور و عضويت 

 مليونی تهران اهل سنت نه جای صحيحی برای عبادت دارند و ١٦يد که در تمام شهر پارلمان رسيده باشند؟ آيا ميدان
نه هم از آنها يکی بعنوان مامور در يکی از شاروالی مقرر گرديده است؟  و آيا ميدانيد که ورود به پوهنتون هم با 

ر ايران از کشتار علما و بزرگان پيش شرط شيعه بودن امکان پذير است؟  آيا ميدانيد که ايرانيها در مقابل سنی ها د
اهل سنت تا ويران کردن مساجد و مدارس شان بصورت سيستماتيک چه کار های را کرده اند؟ اگر بدانيد يقين دارم 
که خواهيد گفت صد رحمت به امير عبدالرحمن خان و خواهيد گفت که واقعا اينها روی يهودی ها را هم سفيد کرده 

  .  اند

فغانستانی که نفوس شما به ثلث نفوس اهل سنت ايران هم نميرسد از چه امتيازاتی برخوردار شده ايد ؟ آيا ميدانيد در ا
شما از عهد امير عبدالرحمن که جاسوس نامدار تان مورخ او بود تا زمان احمد شاه درانی که درويش علی خان 

ران کمونست ها که کشتمند صدراعظم  تا حکومت های بعدی و دو-هزاره را بر سر مردم مظلوم هرات حاکم ساخت 
شد و دوران مجاهدين که ربانی نصف کابينه را به برادران هزاره به اجاره داده بود و تا به حال که درمعاونت 

 وزارت خانه ها و واليات بر اساس توافقات پشت پرده مسلط شده ايد امتيازات بسيار زياد تری –رياست جمهوری 
  . دست آورده ايد و هنوز هم داد و فرياد تان به خاطر افزون طلبی از هر طرفی بلند استرا از حقوق و نفوس خود ب

برای قانع شدن به حقوق خود و برای معلومات بيشتر از رسيدن مردم اهل سنت ايران به مناصب تاريخ نگاری و 
 شما شهروند درجه دوم نمی جنرالی و صدارت و معاونت رياست جمهوری باالی اين لينک کليک کنيد تا به بدانيد که

  . باشيد و به امتيازاتی خيلی بيشتر از حقوق خود نيز دست يافته ايد

  ٢=?PostID/com.blogsky.ahlesonnat.www://http  

ران کردن مساجد و مدارس شان را نشان ميدهد و اميدوارم لينک فوق کشتار سيستماتيک مردم اهل سنت ايران و وي
 . که شما از آن حوزه های علميه با چنين تفکراتی تربيه و صادر نشده باشيد

و اما اينکه گفته ايد که ذره بين تو ساخت ديره اسماعيل خان است من با شما موافق هستم  چون اين ذره بين از چنان 
 .ا بتواند از همه حقايقی که شما از شنيدن آن بر افروخته خواهيد شد پرده برداردکيفيت واالی برخوردار نيست ت

---------------------------------------------------------------------------------------  

در مباحثات  که من ايشان را ميشناسم نويسنده ديگری هستند که درست همانطوريکه جناب آقای انجينير سخی ارزگانی
کتمان نمودن عصر خونين عبدالرحمن خانی "  با نوشتن مطلبی تحت عنوان -خصوصی خود به کج بحثی می پردازند 

به بحث طويل و بی ارتباطی پرداخته اند تا اذها ن عمومی را از اصل موضوع که به اسکان " با نگرش نوين فاشيستی
يات غربی کشورارتباط دارد به جانب ديگری منحرف نمايند که ما هزاره ها در هرات و خطرهای  آينده ايران به وال

  :اينک قسمت های از نوشته ايشان را جهت تبصره بر آن نقل ميکنيم
  

طالبان تمدن ستيز بود که منجمله يک بخش از آوارگان تورکتبار هزاره کال به ......... پس از سقوط حاکميت " 
ز ايران وارد ميهن مقدس خويش در شهر باستانی هرات صورت اجباری و عده ای هم داوطلبانه ا

يا کرايه و يا به گروی اقدام  يک عده از پول حمالی خويش به خريدن خانه .....................................شدند



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ١٤از  ٧ :فحاتتعداد ص

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

بخشی ديگری با در خواست رسمی خويش از دولت، مناطق خشک، بی آب و دشت سوزان المزروع را در . کرد
ورد استفاده نبودند به عنوان شهرک به دست آوردند و قسما منازل رهايشی را اعمار نمودند و هنوزهم هرات که م

 به مردم نا آگاه سنی مذهبجای تعجب اين بود که اذهان عمومی ......................... در حال ساختن می باشند
نان عليه هزاره تحريک شده بودند که خصوص پشتون ها از فرامين دولت و فتواهای مذهبی مالهای درباری چ

حتا يک عده ای کثيری از قبايل پشتون با مصارف شخصی خودها به جانب دارای از دولت قومی شان در جنگ 
. ......................... بر ضد مردم هزارستان به صورت داوطلب و آنهم با مصارف شخصی خودها حاضر شدند

ها تحت تأثير فرمان رسمی امير آگاهی دينی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی خوداز قبايل پشتون بنا برعدم خيلی 
به تعداد  .................... قرار گرفتند و فتوای مذهبی مال های درباری تربيت شده ای ديوبندیکابل، دولت وقت 

آقای عارف ذره .... ................. قبايل پشتون در جنگ عليه هزاره ها به صورت داوطلبانه شرکت نمودند٧٩
بين اگر خدای نخواست کدام جنگ ساالر قوم ديگر به منطقه شما هجوم آورد و افراد قوم بومی شما را با اجبار از 
باالی ملکيت اجدادی شان خارج و قوم خود را با پشتوانه لشکر دولتی در آن جاه گزين نمايند؛ آيا شما در اين 

 ..............................وی خويش دفاع نمی کنيد و خاموش می باشيد؟مورد از حق تلف شده ای قومی و منطق
منافع انسانی و ملی مردم ما  ايجا ب می نمايند که دولت جمهوری اسالمی افغانستان همان نسل کشی های که به 

ر حق خصوص از عصر خونين عبدالرحمن خان تا سقوط حاکميت ضد ملی و ضد دموکراتيک طالبان عقل ستيز د
به خصوص نسل کشی ويژه ای که در مورد هزاره های تورکتبار با عريان ترين شيوه از ........... تمام طبقات 

سوی زمامداران جالد و دولت های فاشيستی افغانستان صورت گرفته اند به رسميت  بشناسند و آنرا رسما به 
لت کنونی کشور ما از تمام مردم افغانستان و به و دو. مراجع حقوقی و جزايی ملی و بين المللی راجستر نمايند

 . "خصوص از مردم هزارستان عذرخواهی نمايند
  

 قتل مردم - هزاره ها در محور نسل کشی : آقای ارزگانی  نوشته خود را با تبصره های طوالنی تحت عناوينی از قبيل 
 جهاد مقدس امير عبدالرحمن و – صدور فرمان جنگ عمومی جهت نابودی هزاره ها - در زير نام قرآن کريم 

 - ادامه داده و بعدا برای تائيد مظالم صورت گرفته بر مرد م هزاره از غبار ...  و –حکامش عليه هزاره ها 
 محمد افضل ارزگانی و کاتب هزاره  نقل قول ميکند  و باز از فرامين امير عبدالرحمن -  حسن پوالدی - فرهنگ 

از   و -  در جای ديگری خيلی ظالمانه بر پشتونها  و مردم  اهل سنت می تازد خان ميگويد  و طوريکه می بينيم
 قبيله  پشتون را مردمانی نا آگاه از مسايل ٧٩ و بطور کل مردم اهل سنت بنام  مردم ناآگاه سنی ياد ميکند

ورد اهانت قرار و علمای مذهبی را بنام تربيت يافتگان ديوبندی م دينی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی قلمداد کرده
 که اين عکس العمل ايشان ناشيانه و ظالمانه است و ضرورتی به توضيح و روشنی بيشتری ندارد چون ميدهد

ما هرگز به خاطر اينکه اگر يک يا دو نفر از فارغان حوزه . خود آقای ارزگانی همه نيات خود را روشن کرده اند
ن آن حوزه علميه را بصورت دسته جمعی مورد حمله قرار علميه قم مرتکب اشتباهی بشوند هيچوقت همه فارغا

 قبيله پشتون و اهانت کردن علمای مسلمان ٧٩حمله آقای ارزگانی به مردم اهل سنت و جاهل خواندن . نميدهيم 
بنام تربيت يافتگان ديوبندی به سادگی از عمق افکار و احساسات خصمانه شان پرده برداشته است و نيازی به 

  . بحث ندارد
  

جناب آقای ارزگانی در جای ديگری سوال کرده اند که اگر جنگ ساالری در منطقه شما بيايد و افراد قوم خود را 
با پشتوانه لشکر دولتی در آن جا جای گزين نمايد آيا شما در اين مورد از حق تلف شده قومی و منطقوی خود 

سر داده ام که جنگ ساالر انوری اکنون به جبر و دفاع نميکنيد؟  جناب آقای ارزگانی من هم همين فرياد را 
قساوت و با حمايت ايرانی ها و ايادی مزدور داخلی شان دست به غصب زمين های مردم هرات زده و در حاليکه 
عده زيادی از مردم بومی هرات از داشتن و يا خريدن سر پناهی برای خود عاجز اند او در حال شهرک سازی 

هراتيانی که سالهای سال عمر خود را در هرات به کار های طاقت فرسا .  مردم هزاره استبرای اقوام خود يعنی
اين همان کاری است که .  رداخته اند هنوز هم خانه بدوش هستند و حتی چندين فاميل در يک خانه زندگی ميکنندپ

بطور شبانه ... شماهم تحمل آن را نداريد و فرياد تان بخاطر از دست رفتن مزارع و علفچر های ارزگان و 
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ميشوند فرياد سر ميدهيد اما برای اشغال پس چرا وقتی مردم کوچی به مناطق شما سکنی گزين . روزی بلند است
اگر دقيق شويد ما و شما هر دو يک درد را فرياد و تصرف اموال و جايداد هراتيان فلسفه و مزخرف ميگوئيد 

  .ميکنيم
  

در جای ديگری شما نوشته ايد که گويا مردم هزاره از پول حمالی خود در هرات خانه خريده اند و بدين ترتيب خواسته 
 اما بدانيد که اين کار تان هيچ – بلند کردن علم مظلوميت بنام پول حمالی با احساسات و عواطف مردم بازی کنيد ايد با

فايده ندارد چون امروز کودکان اين سرزمين هم ميدانند که از پول حمالی حتی امرار معيشت هم نميشود چه برسد به 
آيا ميدانيد  که حد .  مين و خانه در آن  سر به فلک کشيده استخريدن و يا ساختن خانه در شهری مثل هرات که قيمت ز

اقل مصارف خريد زمين و اعمار يک خانه در هرات همراه با مصارف مواد ساختمانی و مزد مهندس و گارگر آن خود 
  را به رقم صد هزار دالر ميرساند؟ 

  
بعد از آنهمه بيکاری ها و مصارف کمرشکن خيلی جالب است که هر برادر و خواهر هزاره ی که از ايران برميگردد 

  حد اقل از پول حمالی خود درحدود پنجاه تا يک صد -ديار مهاجرت از قبيل  کرايه خانه و مصارف يوميه  در ايران 
هزار دالر امريکائی را ذخيره دارد که به مجرد رسيدن به هرات به خريدن و يا اعمار خانه و يا ساختن يک شهرک می 

 آنهم در حاليکه دولت ايران اکثريت مهاجرين افغان را حتی بدون اثاثيه و لوازم خانه شان و قبل ازينکه حساب پردازد و
شما بهتر است اين نظريات تانرا . کار های شاقه خود را با کارفرمايان ايرانی  تصفيه نمايند به بيرون از مرز می اندازد

ارف گزاف دوران مهاجرت در ايران و اعمار يک خانه و يا يک شهرک بامردمی در ميان بگذاريد که نه نشينيند و مص
  .در هرات را محاسبه ننمايند

  
اگر : بيائيد تا يک محاسبه مختصری بکنيم تا هم شما بدانيد که چه گفته ايد و هم مردم بدانند که قضيه از چه قرار است

و مزد کارگر و مهندس برای اعمار يک خانه مصارف متوسط خريد يک قطعه زمين کوچک همراه با مواد ساختمانی 
را پنجاه هزار دالر امريکائی تخمين نمائيم حال برای ساختن يک شهرک که يک هزار خانه داشته باشد چقدر پول نياز 
است؟ طبعا بايد عدد پنجاه هزار را با عدد يک هزار ضرب نمائيم که حاصل آن پنجاه مليون دالر امريکائی ميشود و بعدا 

 اعمار  مساجد و اعمار کلينيک – اعمار مکاتب و مدارس - تمديد  تلفن - برق کشی  – نلدوانی –رف سرک کشی مصا
ها را هم  ولو که در حدود بيست و پنج مليون دالر ديگر بگيريم به اين نتيجه ميرسيم که در ساختن يک شهرک جديد 

  مليون دالر امريکائی ضرورت است و اگر مصارف برای يک هزار فاميل به مبلغی حد اقل در حدود هفتاد و پنج
  . ساختن چهار شهرک را محاسبه نمائيم مبلغ مورد ضرورت به سيصد مليون دالر امريکائی ميرسد

  
 مليون دالر ٧٥حاال شما بگوئيد که اين برادران مظلوم هزاره برای احداث و ساختمان حد اقل  يک شهرک مبلغ 

مالی پس انداز کرده اند ؟ و اين پول های هنگفت از کجا می آيد؟  آنهم در حالی که تنها امريکائی را  چگونه از پول ح
احداث يک شهرک در هرات برای برادران هزاره در نظر نيست و بر تعداد ناقلين جديد و ساختن اين شهرک ها روز 

 ايران در کابل ساخته اند نيز بگوئيد شايد پوهنتونی را هم که آقای محسنی  با کمک های زير پرده. بروز افزدوه  ميشود
اگر جای را سراغ داريد که از پول حمالی ميشود مليونر شد و به ساختن . از پول حمالی حاجی آقای محسنی است

شهرک و مدرسه و پوهنتون اقدام کرد لطفا آدرس آنرا برای ما هم بدهيد تا ما هم برويم و بتوانيم برای خريد يک سر پناه 
  . البته قبال از رهنمائی شما خيلی ممنون خواهيم شد. خود و اهل و عيال خود اقدام نمائيممحقر برای 

  
اما در مورد گفته ديگر تان مبنی بر اينکه بايد دولت کنونی افغانستان بابت نسل کشی هزاره ها توسط امير عبدالرحمن 

معذرت بخواهد و اين جنايات در مراجع حقوقی خان و دولت های به اصطالح  فاشيستی ديگر افغانستان از مردم هزاره 
بين المللی راجستر شود ميخواهم بگويم که دولت و نسل کنونی در مظالمی که در هزارجات واقع گرديده باشد نقشی 
نداشته اند و اين بسيار بی منطق به نظر ميرسد که اين ها به خاطر عملی که انجام نداده اند از آقای ارزگانی معذرت 

ميدانم که شما اين انديشه را از يهودی های آلمان کاپی نموده ايد تا با راجستر کردن ادعا های خود در .  نمايندخواهی
 بايد از -به عقيده من هرکسی که اين مظالم را انجام داده . زير نام مظلوم قرار گرفتن هر چه دل تان ميخواهد انجام دهيد

 و در گورستان آن موضوع را با امير عبدالرحمن خان  ما برويد بميريدجناب شما عذر خواهی کند و بهتر است که ش
نسل کنونی هيچ مسئوليت و ضرورتی را احساس نمی نمايند تا به خاطر ادعا های نا موثق شما از مردمی . يکطرفه کنيد

يائی افغانستان سرزمين و نامی که در نقشه سياسی و جغراف. بنام سرزمين خيالی ی هزارستان معذرت خواهی نمايند
  .وجود ندارد
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  اينکه فرماندهان برادران هزاره بخاطر جنايات واقع شده عصر –اما من در عوض يک پيشنهاد ديگر به شما دارم 
حاضر در جنگ های کابل و نويسندگان هزاره به خاطر حمايت و تائيد قلمی اين جنايات بايد از ملت مسلمان افغانستان 

اما در قسمت ثبت و راجستر جنايات . سپارند که در آينده مرتکب چنين اشتباهاتی نخواهند شدمعذرت بخواهند و تعهد ب
 رقص مرده و بريدن سينه های زنان که نظير آن در – انچه بر فرق مردم کابل ٢٠واقع شده از قبيل کوبيدن ميخ های 

 – اسالمی افغانستان درين راستا اقدام نمايند زندان ابوغريب هم کمتر ديده شده پيشنهاد نميکنم تا مسئولين دولت جمهوری
بلکه پيشنهاد من اين است تا خود شما به مراجع مربوطه بين المللی مراجعه کنيد و اين را بعنوان يک رکورد بنام 
رهبران و فرماندهان خود ثبت نمائيد و فکر نميکنم در طی قرن های آينده هم کسی بتواند اين رکورد را بشکند و بدين 

  . برای سالها با مشت های گره کرده به ايستيد-رتيب شما ميتوانيد برسکوی قهرمانی جنايت ت
  

-----------------------------------------------------------------------------  
  

 که ما درين جا بخش جناب آقای ارزگانی است تهمت به کاتب هزاره که شامل دوقسمت است نوشته ديگری از
  : ايشان در قسمت های از نوشته خود چنين آورده اند. های از قسمت اول آنرا مورد مطالعه قرار خواهيم داد

خود، تمام افتخارات » جنگ اقتدار بر عليه اراده بر سر مقايسه هرات با فلسطين« :آقای عارف ذره بين در مقاله"
نگی، دينی، اجتماعی و خصوصيات مستقل بينظير و يگانه تاريخ نگار علمی، خدمات ملی، ارزش های فره

 سمتی -  ايدولوژيکی، سازمانی-  ملی مال فيض محمد کاتب هزاره را با دستور حاميان شؤنيستی- انسانی، اسالمی
داخلی و خارجی خويش به صورت آگاهانه و مغرضانه ناديده گرفته و بسيار تفرقه انگيز و خصمانه او را 

جالب اينکه با چنين نوشته؛ خود را گويا فرد پشتون تبار نيز ..................سفارت ايران ناميده است» جاسوس«
معرفی می دارد تا ميان مردمان نجيب پشتون و هزاره نفاق قومی را به نفع طرفداران داخلی و خارجی خويش 

  ....................................................................تشديد نمايد
 در اثر توطئه ١٢٩٧در سنه  « :ن رابطه موريخ نامدار کشور ما آقای حاج کاظم يزدانی اينگونه می نگارددر اي

در اين . غزنی در می گيرد» قره باغ«خائنانهء انگليس جنگ بزرگ و خونينی ميان دو برادر شيعه و سنی در 
ود و به چشم سر می ديد که  سال داشت و از نزديک شاهد اين جنگ خانمان سوز ب١٨حدود » کاتب«زمان 

چگونه يک عده وحشی به تحريک انگليس به جان مردم بی پناه و بی گناه افتاده و درست به قتل وکشتارهموطنان 
  .......................خود گشوده بودند

به منشی « : امير عبدالرحمن خان در تاج التواريخ می  نويسد « :آقای داود فارانی در اين مورد چنين می گويد
ضرورت داشتم، سالها در پی منشی گشتم سرانجام فقط چهار تن با سواد 

 آقای خالق ................................................................................................................».يافتم
عبدالرحمن خان بسمت منشی حضور کار کرده و کاتب در امارت  « :بقايی پاميرزاد  در اين راستا می نگارد

  ».اکثر تواريخ افغانستان به قلم او نوشته شده است
کاتب، سراج التواريخ را از روی عهدنامه ها، پيمان نامه ها، فرمانهای « :آقای يزدانی نوشته می کند..............

ء در بار و آرشيو دولتی موجود بوده نوشته رسمی دولتی، و انبوهی از اسناد و مدارک گوناگون که در داراالنشا
 » .است

  
افتخارات بينظير و يگانه تاريخ نگار تمام "آقای ارزگانی درين نوشته خود ادعا کرده است که گويا عارف ذره بين 

 ملی مال فيض - علمی، خدمات ملی، ارزش های فرهنگی، دينی، اجتماعی و خصوصيات مستقل انسانی، اسالمی
 سمتی داخلی و خارجی خويش به -  ايديولوژيکی، سازمانی- اره را با دستور حاميان شؤنيستیمحمد کاتب هز

سفارت ايران ناميده » جاسوس«صورت آگاهانه و مغرضانه ناديده گرفته و بسيار تفرقه انگيز و خصمانه او را 
له خود از اينکه پشتون است و گفته است که عارف ذره بين خود را پشتون معرفی مينمايد در حاليکه من در مقا

  .نمی باشم سوگند هم ياد کرده بودم
  

اتهام جاسوس بودن کاتب هزاره به ايران از جانب من و خامه نويسنده اين نوشته تراوش ننموده بلکه سند 
جاسوسی او به ايران و خصومت او با اهل سنت توسط سيد مهدی فرخ در کتاب کرسی نشينان کابل بدست نشر 

شايد بگوئيد که اين سيد مهدی . کسی که آقای کاتب هزاره ساليان درازی در استخدام ايشان بوده اند –سپرده است 
 چون در هرجای که حرفی برای گفتن نداشته باشيد بدون دليل –فرخ هم پشتون بوده و يا از علمای ديوبندی است 

شما نبايد برای رد چنين . ته می پردازيدبه مردم پشتون و مردم اهل سنت حمله نموده و به قصه های از تاريخ گذش
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نوشته مستند و با اعتباری دست و پا بزنيد و داد و واويالی مظالم گذشته را بلند نمائيد تا توجه اذهان عمومی را 
  . به جانب ديگری بکشانيد

  
ام و وی را  شما بايد از يخن من نگيريد که گويا من به کاتب هزاره بی احترامی کرده - جناب آقای ارزگانی 

اين داد و . جاسوس خوانده ام چون اين اتهام مستند از جانب من وارد نشده است و من فقط نقل قول کرده ام
  .واويالی شما برای دفاع از کاتب هزاره مرا بياد قصه جالبی می اندازد که بيان آن درين جا بی مناسبت نيست

  
 دو زن او بدکاره بودند و با حمايت و همکاری يکديگر به ميگويند در زمانه های قديم مردی دو زن داشت که هر

روزی در نتيجه سر وصدای شوهرش مردم آن ناحيه جمع شده و زن اولی آن مرد را در . تن فروشی می پرداختند
بعد از گذشت مدت . باغچه عقب خانه شان  با مردی بحالت جماع دستگير نمودند و کشان کشان بدادگاه بردند

حکم داد تا آن زن را  به همان جای که دست به فحشا و تن فروشی زده ببرند  و در همانجا سنگسار زمانی قاضی 
. بدين ترتيب آن زن بدکاره را جهت محاکمه به باغچه عقب خانه شان بردند تا حکم را بر وی تطبيق نمايند. نمايند

ن سنگسار شدن زن اولی شوهر خود را درجريان تطبيق اين حکم که زن دومی از پنچره خانه خود با تاثر فروا
  ناگهان چشمش به يکی از مردان همسايه اش افتاد که او هم در نتيجه سر و صدا ها به پشت بام - نظاره ميکرد 

درين زمان زن دومی باالی مرد همسايه فرياد کشيد . خانه خود بلند شده بود و مصروف نگاه کردن اين ماجرا بود
باز ميخواهی ازی موضوع برای ما يک بدنامی و تهمت جور کنی  ! ميکنی ده پشت بام او نامرد چی : "  و گفت

  تيز برو ده خانه ات که اگه آمدم  ايتو يک لگد تو ره بزنم که بيفتی ده پايان و ديگه ده عمر به بام خانه ات بلند - 
  مه وقتی - و چرا سر مه قار ميشی  ايره که شوهرت د گير داده ت– من که گناهی ندارم -  مرد گفت - " شده نتانی  

  " .که سر و صدا را شنيدم  باال شدم به بينم چه خبره
  

حال اگر جا های افراد اين قصه را عوض کنيد به آسانی در می يابيد که من نويسنده اين نوشته همان مرد همسايه 
رين قصه موقعيت همان مرد دو ام و تقصيری ندارم و فقط سخنان مستند سيد مهدی فرخ سفيروقت ايران را  که د

 اما جناب آقای ارزگانی که بر اساس اين قصه موقعيت زن دومی را دارد با چوب و –زنه را دارد نقل کرده ام 
 که تو چرا - چماق بر عليه من حرکت نموده و داد و فرياد راه انداخته  و ميخواهد که مرا از بام به پايان بياندازد 

را که در اين قصه کاتب هزاره در موقعيت آن قرار دارد تماشا ميکنی؟ و فرياد ميکشد ماجرای محاکمه زن اولی 
  که باز ميخواهی ازين ماجرا برای ما يک تهمت و بدنامی جور کنی؟

  
من ميخواهم مجددا به خدمت جناب آقای ارزگانی بعرض برسانم که من درين مورد هيچ گناهی ندارم و اين سيد مهدی 

 و با چاپ  ران است که از اين راز ها پرده برداشته است و اين ماجرا را به اطالع عموم رسانيده استفرخ سفير وقت اي
  . به خاکستر برابر شده است)  کاتب هزاره ( اين کتاب در جمهوری اسالمی ايران عظمت بت ساختگی شما

  
که روزی جاپانی ها بيايند و بت متالشی ممکن است .  ديگر فروريخته است–شما بايد بدانيد و قبول نمائيد که اين بت 

شده باميان را دوباره بسازند اما حيثيت بت شما را اگر تمام مردم جهان هم دور هم  جمع شوند احيا کرده نمی توانند و 
  .بهتر است بيهوده دست و پا نزنيد چون بيشتر به گل و الی فرود خواهيد رفت

  
اين به بعد به فيض محمد جاسوس هزاره ملقب شود به اين می ماند که اگر دفاع شما از کاتب هزاره که بهتر است از 

 بی به افشا گری غالم –جی –عضوی از استخبارات وقت انگليس از وابستگی شاه شجاع سخن بزند و يا عضوی از کا 
ا اجير ديگری  که  مرد جاهل  و ي–بودن  ببرک به پردازد و يا سفير پاکستان از وابستگيهای مالعمر افشا گری نمايد 

ديگران را ساده لوح فکر ميکند بيايد و به داد و فرياد به پردازد که اينها ميخواهند شاه شجاع و ببرک و مالعمر مظلوم 
  . را بدنام کنند و استدالل کند که هميشه فرزندان صالح اين کشور قربانی دسيسه های اجانب شده اند

  
مطالعه کتاب کرسی نشينان کابل به پردازيد و برای يکبار هم که شده بر قضاوت شما بهتر است به جای اين چرنديات به 

  .وجدان تان پا نگذاريد و به جای پرداختن به اصل موضوع به حواشی نپردازيد
  

موضوع مورد بحث ما اين است که مالفيض محمد کاتب هزاره جاسوس ايران بوده و و از شما خواسته ايم که دنبال اين 
 شده را رها کنيد تا لکه حمايت از يک جاسوس بيگانه و يک مورخ مغرض و نمک ناشناس بر جبين تان بت متالشی
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نقش نبندد چون شما هم به فيض محمد ديگری تبديل خواهد شد که اگر تما م مردم دنيا جمع شوند و هزاران در هزار 
  .رده نخواهند توانستمثنوی را برای برائت شما بنويسند  لکه بدنامی را از دامن شما پاک ک

  
 و برای اثبات ادعای خود و - آقای ارزگانی در جريان اين نوشته خود به دفاع بی فايده از کاتب هزاره ادامه داده  

 بقائی – داود فارانی –تائيد کاتب هزاره به نقل قول از شخصيت های مختلفی همچون آقای حاج کاظم يزدانی 
  . رداخته استپامير زاد و باز از آقای يزدانی پ

  
شما وقتی نظرات اين نويسندگان محترم رابخوانيد در می يابيد که جناب آقای حاج کاظم گفته اند که کاتب هزاره  

  آقای داود فارانی گفته اند که امير عبدالرحمن خان  نوشته است -  سال داشته و يا اينکه ١٨ حدود ١٢٩٧در سنه 
  آقای خالق بقايی نوشته اند که کاتب در -  منشی گشتم و يا اينکه که به منشی ضرورت داشتم و سالها در پی

  آقای يزدانی بيان کرده اند که  کاتب، سراج - امارت عبدالرحمن خان بسمت منشی حضور کار کرده و يا اينکه 
 قضاوت حاال شما. نوشته است....... التواريخ را از روی عهدنامه ها، پيمان نامه ها، فرمانهای رسمی دولتی و 

 ساله بوده و يا کس ديگری بگويد فالن کس منشی حضور بوده و ١٨کنيد که اگر کسی بگويد فالنی در فالن سال 
  . آيا کدام قسمت از چنين نظرياتی به تائيد و يا برائت کاتب هزاره ارتباط ميگيرد.... 

  
 و بهره برداری ايرانی ها از طوريکه مکررا نوشته ام موضوع مورد بحث ما مسئله اسکان هزاره ها در هرات

اين موضوع بر حسب پروژه تاريخی شان است و همان نوشته سيد مهدی فرخ را هم که در مقاله قبلی خود نقل 
کرده بودم به خاطر همين موضوع بود که از آرزوهای ديرينه ايرانی ها در مورد جابجائی هزاره ها در مناطق 

شته برعالوه جاسوس معرفی شدن کاتب هزاره از او بعنوان وسيله غربی کشور پرده بر ميداشت و در آن نو
آيا نقل قول از کسی برای تائيد . خوبی برای اسکان مردم هزاره در مناطق مرزی ايران نيز نام گرفته شده بود

نقل قول ..... نوشته خود جرم است؟ اگر جرم است پس چرا شما برای تائيد حرف های خود از غبار و فرهنگ و 
  موده ايد؟ ن
  

من بدين باورم که دولت مرکزی افغانستان بايد از همين حاال به حل اين مشکل به پردازد و با انتقال مجدد ناقلين 
 به تضمين امنيت و استقالل آينده واليات غربی افغانستان به پردازد ورنه –جديد به سرزمين های اصلی شان 

 قضاوتی را خواهد کرد که در باره شاه شجاع و ببرک و مالعمر تاريخ در مورد کرزی و کابينه کنونی هم چنان
 . نموده است

------------------------------------------------------------------------  
  

به نوشته های آقای نبی " تهمت به مال فيض محمد کاتب هزاره"  خود تحت عنوان آقای ارزگانی در قسمت دوم نوشته
 : يت خود او نيز مورد سوال قرار دارد  پناه می برد و چنين مينويسدزاده که شخص

 :محقق و نويسنده معاصر کشور ما آقای محمد عوض نبی زاده در مورد کاتب هزاره چنين می نگارد"
کارکرد قلمی مورخی چون مال فيض محمد کاتب هزاره که در زير سايه استبداد  و سانسور می نوشت، آن  « 

دادی که شخص امير عبدالرحمن خودکامه خط به خط اثر او را مالحظه ميکرد؛ همچنان استب
سبک روان و سليس نگارش، بهره گيری از مطالعات و ذخاير ادبی و لفظی .……………………………

وقتی چنين انسانی، مکونات  و گفته نشده های عرصه قلم را . چاشنی دل انگيز تر به کار کرد قلمی او می بخشد
در واقع سرعزيز را هردم آمادًه فدای شريفترين ......... جستًه استبداد ستيزان آزاديخواه، پيوند داد به قدم های خ

بزرگداشت از کاتب هزاره، بزرگداشت از حقيقت، آزادی و تاريخ است .......................... آرزوها در کف نهاد 
  "و آزاده گی اند و کسانی که ياد او را زنده ميدارند، ياران راستين حقيقت 

  
. درين جا همان قصه معروف روباه به ذهن انسان خطور ميکند که وقتی از او می پرسند شاهد تو کيست ميگويد دم من

 آقای عوض نبی زاده را شاهد آورده است که واقعا مسخره و -حاال هم جناب آقای ارزگانی به خاطر برائت کاتب هزاره 
 از سليس و روان نوشتن و دانش کاتب هزاره قدر دانی ميکند در حاليکه بحث ما به مزخرف است و آنهم چه شهادتی که
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سليس بودن و عدم سليس بودن قلم او نيست و در واقع بحث مورد نظر ما به جاسوس بودن او ارتباط دارد و اگر بحث 
  .  جات داده نتوانسته استدانش بميان باشد شيطان هم روزی معلم ملکوت بوده اما دانش او وی را از رانده شدن ن

  
در مورد اينکه  آقای نبی زاده گفته است که کاتب هزاره سر خود را در کف نهاده  با ايشان هم نظر ميباشم چون گزارش 
دادن نيات و پروگرام های امير عبدالرحمن خان به سفارت و مسئولين ايرانی و وارونه نگاری حقايق تاريخی  واقعا 

اما اينکه عوض نبی زاده بزرگداشت از کاتب هزاره را بزرگداشت از حقيقت . ز مخاطره بوده است برای زندگی او پر ا
و آزادی و تاريخ عنوان نموده است از لحاظ ژينيتيکی به همان ديده درآئی و بی حياتی ذاتی شان ارتباط ميگيرد ورنه 

کشور خود سوء استفاده نموده  و به بيگانگان هيچ عقل سليمی يک خائن ملی را که از حسن نيت و حسن اعتماد حکومت 
به جاسوسی به پردازد مورخ نمی خواند بلکه يک عقل سليم به باطل بودن تاريخ انسانهای  خود فروخته و مغرض حکم 

  . ميکند
  

علت ديگر دفاعيه آقای عوض نبی زاده از کاتب هزاره عضويت ايشان در پروژه کرم ابريشم است که ادامه همان راه 
راهی که بر اساس آن ايرانی ها ميخواهند واليات غربی کشور را بوسيله مزدوران پليد خود از پيکر . کاتب هزاره است

خوانندگان عزيز می توانند برای معلومات بيشتر در زمينه پروژه کرم ابريشم به نوشته آقای .  افغانستان عزيز جدا نمايد
توجه فرمايند که لينک آن در ختم همين نوشته "  ايران در هرات باستان استراتيژی خطرناک" جميل بامی  تحت عنوان 

  .گنجانيده شده است
  

لودويگ ادمك  و لويى  از سود جستن شخصيت های نامداری چون -آقای ارزگانی در جای ديگری از نوشته خود 
ره توسط ايشان از آثار افشا دوپرى از آثار کاتب هزاره ياد ميکند و فکر ميکند استفاده از نوشته های کاتب هزا

به يقين که اگر لودويگ ادمك  و لويى دوپرى به کسانی که . گری های وارده توسط سيد مهدی فرخ می کاهد
نوشته های کاتب هزاره را برای تحقيقات ايشان بعنوان ريفرنس معرفی کرده اند بر نمی خوردند و اگر اتفاقا به 

ميخوردند و تاج التواريخ بعنوان سقه ترين و واقعی ترين تاريخ برای شان افرادی از ايادی امير عبدالرحمن بر
 که باز هم استفاده از -  نوشته های امير عبدالرحمن خان مورد استفاده ايشان قرار ميگرفت - معرفی ميگرديد 

  .باعث برائت وی نميشود نوشته کسی
  

  :آقای ارزگانی در جای ديگری از همين نوشته خود مينويسند 
سلطان جابر وقت و دولت خون آشامش می » ستايش ظاهری«کاتب هزاره که از اين امر آگاه بود حتا با چنان "

داده و اذهان آنها را مجذوب القاب توصيفی، ميان تهی و تجملی قلمی خويش » عادالنه«پرداخت و به دولت شکل 
آيا کدام عقل سليم حکم می نمايد که  يا ................می نمود و بعد به کشف اسرار جنايات دولت اقدام می نمود

در جنگ های داخلی به عنوان جمع بست قوم شان دست … پشتون ها، يا تاجيک ها، يا هزاره ها، اوزبيک ها و
به کشتار زده و جنايت کرده باشند؟ آيا غارت، شکنجه و قتل های که توسط برخی از تفنگ ساالران هر حزب 

می باشد؟ … ن گناه قوم يا پشتون، يا قوم تاجيک، يا قوم هزاره، يا قوم اوزبيک وقومی صورت گرفته اند؛ آ
مال فيض محمد کاتب هزاره افتخار لقب بيهقی ثانی را در کاوش و تاريخ نگاری بی همتا و ...................... 

   "طراز نوين بدست آورده است
  

 روئی ، تملق و فريبکاری کاتب هزاره  تقدير مينمايد و من درين بخش از نوشته خود جناب ارزگانی از منافقت ، دو
نميدانم که کدام وجدان آگاه و آزاده بهر دليلی که باشد دست به اعمالی از قبيل تملق و  و دوروئی ميزند و همه ی اعمال 

اعمالی قساوت و درنده   چون چنين -ظالمانه پادشاهی را مورد تائيد قرار ميدهد و او را واجب االحترام بشمار می آورد 
  . خوئی امير و ظلم و ستم او را بر مردم تحت ستم وی چندين برابر افزايش ميدهد

  
آيا درين صورت کاتب هزاره در همه جناياتی که اميرعبدالرحمن خان در مقابل هزاره ها و يا اقوام ديگر کشور انجام 

و تملق  کاتب هزاره در مقابل امير عبدالرحمن خان و   چون منافقت -داده است شريک نمی باشد؟  به يقين که هست 
 به امير اين باور را بوجود آورده است که او همه چيز است و -القاب توصيفی ی را که کاتب هزاره به امير داده است 

ال همه هرعملی را که انجام دهد غيرمسئول است پس بدين ترتيب کاتب هزاره هم عينا همانند امير عبدالرحمن خان در قب
  . ی جناياتی که در مقابل تمام اقوام افغانستان صورت گرفته است از مسئولين درجه اول همه آن جنايات بشمار می آيد
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 شکنجه وقتل های که توسط تفنگ ساالران صورت گرفته را گناه قوم –در قسمت ديگر همين نوشته ايشان غارت 
عمال امير عبدالرحمن را به قوم پشتون نسبت  ميدهيد و بدين ترتيب اگر راست ميگوئيد پس چرا ا. مربوط او نمی دانند

بر مردم اهل سنت نيز می تازيد؟ و اگر دروغ نمی گوئيد که جنايات يک تفنگ ساالر مورد حمايت قوم او قرار ندارد 
يده اند به بيائيد بخاطر خوشی بازماندگان جنگ های کابل که بوسيله برادران شريف و مظلوم هزاره به شهادت رس

اما اگر اين کار را نکرديد پس . مزاری که قسمت اعظم اين خونريزی ها و قساوت ها را رهبری ميکرد نفرين بفرستيم
  . معلوم است که تمام چرنديات تان بر ريشه های قومی و مذهبی استوار است

  
 من -چه جفای بزرگی . هزاره داده اندطوريکه می بينيم آقای ارزگانی در قسمت آخر نوشته خود لقب بيهقی را به کاتب 

وقتی اين اهانت رابه بيهقی شنيدم بينهايت متاثر شدم و بعيد نميدانم که چندی بعد لقب سنائی را هم به عوض نبی زاده  
  .بدهند

  
موضوع بيعدالتی ی را که شما همواره عنوان ميکنيد که از طرف امير عبدالرحمن خان در حق ! جناب آقای ارزگانی 

  هيچ ارتباطی به مردم هرات ندارد که بهای آن را هراتيان به پردازند و قربانی سياست -ردم هزاره روا داشته شده م
من در حاليکه از امير عبدالرحمن خان دفاع نمی نمايم و اعمال استبدادی او را محکوم . های امير عبدالرحمن خان گردند

بر عليه هزاره ها در آن زمان به اين حد هم ريشه قومی و مذهبی نداشته مينمايم به اين باور هستم که خشونت های او 
ورنه بايد به قتل مردم شينوار که اکثرا پشتون بوده اند نمی پرداخت و يا اينکه سيک ها و يهودی ها را نيز از کشور 

  . اخراج ميکرد
  

شته های خود انکار ننموده ام و فقط در من هرگز از مظالمی که در حق مردم مظلوم هزاره ما روا داشته شده  در نو
 فيصد از مردم هزاره افغانستان ياد کرده ايد ٦٢وسعت و پيمانه مظالم صورت گرفته که شما از آن بعنوان قتل عام 

 قبيله پشتون بدون ٧٩مالحظاتی دارم  وهمچنان نميتوانم به پذيرم که اين جنگ بزرگ امير عبدالرحمن خان با حمايت 
 بر اساس تعصبات قومی و مذهبی صورت گرفته باشد و در هنگام حمله برادران هزاره ما مشغول موجب و محض

  -  بلکه بدين باورم که با وجود همه افراط های صورت گرفته در جريان جنگ و وقوع جنايات -عبادت الهی بوده باشند 
 ميزان جنايتی که در هزاره جات صورت ممکن است هم تعصبات قومی و هم تعصبات مذهبی  در ارائه آمار و ارقام و

  .گرفته است نقش اساسی را داشته باشند و آنرا بزرگتر از ميزان وقوع آن منعکس نموده باشند
  

 کمی به چند سال عقب بر گرديد و فلم های -شما وقتی ديگران را غدار و مستبد ميگوئيد برای يک لحظه ی هم که شده 
 رنگين شده به خون هموطنان خود را از آرشيف های خود برداريد تا نمونه از رقص مرده و يا ميخ های بيست انچ

اين وقت است که ميدانيد که . مظالم خود را به تماشا به نشينيد و بوی جنايات گذشته نه چندان دور خود را استشمام نمائيد
  . بدالرحمن خان نداريددر غدار بودن دست کمی از امير ع) بعضی از فرماندهان و نويسندگان تان(شما هم 

  
بيائيد برويم به سر اصل موضوع که مسئله اشغال هرات و تجزيه واليات غربی افغانستان است و اينکه چرا هرات با 

 حسين انوری نقش  صدراعظم اسرائيل را بازی -در قضيه اشغال سرزمين های هرات . فلسطين مقايسه شده است
  تا آن يکی سرزمين مردمان فلسطين را اشغال نمايد و اين -ريکا را بعهده دارند ميکنند و رهبران ايران نقش رهبران ام

درين قضيه فقط فرق بزرگی که بين انوری و رهبران ايران با اهود . ديگر به غصب سرزمين های هراتيان به پردازد
ر بحث آزاد تلويزيونی همانطوريکه احسان طبری روزی د. المرت و رهبران امريکا وجود دارد درريش و دستار است

به رفسنجانی گفته بود که ما و تو فقط از نگاه قيافه ظاهری فرق داريم و اال اگر همين حاال دستار و يا عمامه تو را 
امروز هم همانطوريکه اسرائيلی ها با حمايت . بردارم همه ملت ايران نشان داس و چکش را در پيشانی تو خواهند ديد

 خليلی و انوری نيز با حمايت ايران به -زمين های مردم مظلوم فلسطين و لبنان می پردازند امريکائی ها به غصب سر
اشغال سرزمين های مردم هرات می پردازند و اگر ريش و عمامه شان را برداريم سياستهای اين مدعيان دروغين اسالم 

سطين و هرات اند که بايد بهای اين سياست هم با سياست های شيطانی اسرائيل و امريکا هيچ فرقی ندارد و اين مردم فل
 .های ضد اسالمی و ضد انسانی ايران و امريکا را به پردازند

  
 به پايان ميبرم که ايشان درين جميل بامی از سويدندرين جا من نوشته خود را با يک پاراگراف از نوشته های آقای 

  :زمينه چنين نوشته اند
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 در هـرات و ديگر شهرهای هم سرحد ايران، بايد جدًا  و اسکان افغانان هـزاره تباربه مناديان و طرفـداران جابجائی " 
عجب است که اسکان پشتون ها را در شمال کشور شان ــ که بدون دخالت ممالک خارجی صورت : متذکر گرديم که 

ه به اشاره و تحريک  ک  نادرست می شماريد، ولی بر اسکان هـزاره ها در شهرهای سرحد غـربی کشور ــ گرفـت ــ
 در اين رابطه بايد تصريح گردد که اقامت مردم  !دولت آزمند و شئونيست ايران صورت ميگيرد ــ صحه ميگذاريد

 ديگر چنانکه قـبًال نيز بوده ، در هـر قـسمت خاک کشورشان امر کامًال محق و از اولين  هـزارۀ افغانستان يا هـر قـومی
اما زمانيکه از اين حق و نياز يک بخش مردم، دولت های انسان دشمن همسايه و . يباشداصول افغانی و حقـوق بشر م

مخصوصًا ايران سوِء استفاده ميکنند ، بر تمام مردم افغانستان و بالخاصه بر روشنفکران و همان مردمی که در معرض 
  ."آن سوء استفاده قـرار گرفـته اند ميباشد ، که اين توطئه ها را افـشاء سازند

  
به اميد اينکه هم مسئولين دولت افغانستان برای پايان اين نگرانيها اقدام عاجلی را بخرج دهند و هم افغانان وطندوست در 
زمينه افشاگری دسايس ايران در افغانستان که کمتر از دسايس بيگانگان ديگر نبوده است به ادای رسالت ملی و اسالمی 

واليات غربی کشور ما بايد برای جدا شدن از پيکر کشور زيبای خود آمادگی در غيرآن مردم . خويش به پردازند 
بگيرند و در انتظار کشتار سيستماتيک بزرگان آن مناطق توام با ويرانی مساجد و مدارس شان لحظه شماری نمايند يعنی 

  . همان چيزی که در جمهوری به اصطالح اسالمی ايران از ساليان درازی جريان دارد
  

  : جالب و خواندنی ديگر به همين ارتباط مطالب
  

  استراتيژی خطرناک ايران در هرات باستان نوشته جميل بامی از سويدن •
      http://www.afghan-german.de/upload/Tahlilha_PDF/J_Bami.pdf            

 دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی رستان هـرات و سوء استفادۀ ايران از پاکدلی برادران هـزارۀ ما کا •
http://www.tolafghan.com/home/detail/٨٨٥٨         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 جنگ اقتدار بر عليه اراده بر سر مقايسه هرات با فلسطين بقلم عارف ذره بين •

http://www.khawaran.com/ZarabinAref_JangeEqtedar.htm              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 کشتار علما و بزرگان اهل تسنن در ايران و ويران نمودن مساجد و مدارس شان •

                   http://www.ahlesonnat.blogsky.com/?PostID=٢       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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٢٢٥٩/extended/weblog/php.index/main/com.sarnavesht.www://http 
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