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 ۱۴/۰۷/۲۰۱۸         داکتر عزیز شمس 

 حفیظ هللا خالد محترماظهار امتنان از 

 را ساخته است کشورما شیرازۀ ملی  تانغانساف کلمات افغان و

 سوال می برد.را زیر  کم بها دادن به این دو اسم تاریخی هویت ملی ما

 .ند شیرازه ملت افغان را بهم زنندهمیخوا دشمنان با تغیر نام نامی  وطن ما

را تمام ملی گرایان باهوش وبا شرف و با عزت ملت ما دقیق درک کرده اند که دشمنان ازین قصد شوم  اتاین نک
 .منظور دارندشان  چه 

 :آغاز
وکرکسان به جان ملت زخمی افغان افتاده اند تا هرچه زودتر جنگ ، که همه الشخواران کنونی در اوضاع نامناسب 

 آنرا به پرتگاه نیستی سوق دهند.
مفتخرانه خوشبختانه در کنار چنین بی همتی ها دیده می شود که هزاران تالش عاشقانه به خیر وصالح وطن  نیز   

موصوف  نگاهی ارزندۀ  فرهنگی  ،کشوربه اعتال وترقی  حفیظ هللا خالد محترمدر جریان است بطور مثال توجه جدی 
کلیپی عالی را در زمینه سامان داده است که  حفیظ هللا خالد. جناب معطوف داشته استنیز  تانغانسافبه نام نامی را 

 قابل تحسین، قدر  و تمجید فراوان  می باشد. بقول شاعر 

 ما عقابان بلند پرواز را اندر دفــاع داریم هنوز ــــــزنند  می رکس دور تو چرخــدشمنانت همچو ک
 

عزیز را  گماشتگان بیگانه  با دون همتی خواسته اند  در بدل مزد  تانغانسافدر شرایط کنونی  جنگ که اسم مبارک 
تا  قدامت و اصالت معنایی نام وطن را  تخریب و تحریف کنند.  این  مشغول اند دشمنانپا بوسی   به ،حقارتمملو از

در چنین اوضاع عزیز( را طوری عملی میکنند که ملت تاریخی افغان را  تانغانسافتخریب و تحریف )نام  نامی 
اج کشور متجلی در حالیکه از سه قرن این نام بر ت .در حال تنبیه قرار داده قصد مغزشویی دارندبا چنین غایلۀ ناسالم 

است و تمام اقوام افغانستان از آن جانبازانه حمایه و پشتیبانی کرده اند. اکنون چند جاسوس اجیر شده میخواهند تا 
 کشور آبایی شانرا نابود کنند و دل دشمنان را خوش بسازند. این عمل آنها خیانت به اجداد شان نیز محسوب می شود.

آستان فته است که بی شرمانه میخواهند تا نام یکی از والیات ایران امروزه را بنام )دون همتی آنها تا جایی باال گر 
جا گزین سازند. جامعه ما ،  بر خالف خواست ملی   تانغانسافنام نامی مستقل  به عوض( به بهانه های خراسان 

 اما جنایات آنها واضح نیست، از این کار عاید سرزمین تاریخی ما می شودو خانه جنگی اینکه چه فرقی جز نفاق 
 .بر دارد دشمنان خواست شوم میتواند پرده از 

 

ن داشته باشیم که یی همتی های گماشتگان مؤظف  همه میدانند که   ند  یقیر اگر ملیگرایان از مسامحه و شکیبایی کار گیر
توأم با سیاست مزورانۀ دولت آخوندی ایران   خواهند ساخت و  مستعمرۀ ایران   را تانغانسافقریب  در آینده  شده 

ازه ملت افغان با همکاری پاکستان  از قدامت این  تانغانساف ،به خواست دشمنانو عنقریب  .  ند خواهد سکل را  شیر
ن ملل جهاین  هایشد  وهم  از شناخت تاریخن آن درحلقۀ د نام تاریخن محروم خواه ن که  ماند. د یی بهره خواه  بیر یقیر

ن مؤفقانه رسبلند بدر خواهند شد. بقول اقبال شاعر  عقابان کشور ازین ورطه نیر
 

 ورده در رگ تاک استــــــادٔه ناخـزار بـــــه         ه پایان رسید کار مغانــــــه بــــگمان مبر ک

 باک استمزی که هوا تیز و شعله بی سچو خ            وهساران زیــبه خود خزیده و محکم چو ک
 

را نسبت به همسایگان متخاصم تازه بدوران  قرن چندچشم پوشی واغماض از این نام تاریخی که قدامت بیشتر از 
 نباید آنرا از دست داد. به هیچ وجۀ  ارزشی است که  ا می باشد،داربیشتررسیده  
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که  از قدامت  نام   1947متولد  یپاکستان کنونو    1935 لدمتوکنونی همسایگان تازه بدوران رسیده  مثل ایران 

ند رادتاریخی شده  ای افغانستان عزیز رشک و حرص شان برانگیخته شده  و  سخت بیقراراند، پس مزبوحانه تالش 
 را از میان بردارند تانغانسافتا از یک جانب این قدامت را تخریب کنند وازجانب دیگر اسم  ملی شده  وشناخته شده 

 و بکام آرزوهای شان برسند. این آرزو را دشمنان بگور خواهند برد.
 

عقاب بلند پرواز افغان با درایت به این نکته  ها مشرح و عالمانه پرداخته اند تا وطنداران نجیب  حفیظ هللا خالد محترم
در زمینه روشنی الزم را مدبرانه تقدیم شان   ،ستا منحرف ساختهکه راکه تبلیغات بیگانگان بوسیلۀ گماشتگان شان 

احساساتی  و  نادرست  جعلیایجاب می کند که نباید کسی با تبلیغات   تانغانساف.  چرا که موقف  تاریخی  باشدنموده 
یافتۀ ۀ تنزیل صرا از ما  بگیرند و ما را در مخم تانغانسافنا مناسب  در شرایط کنونی جنگ )تحمیل شده ( نام نامی 
  همسایگان متخاصم که خواست دشمنانه آنهاست قرار دهند.

  

را که  دیگران  موصوفنیز دارند و نوشته  ۀاشار قیس کبیرانجنیربه مقال وزین جناب  حفیظ هللا خالد محترمدانشمند 
قرار  عالقمندان دوباره  در محراق توجه الزمی  مزایایبا  را  هبا سکوت از کنار آن گذشته بودند عالمانه آن مقال

بسیار  با زبان سلیس روان توانسته است متن وزین آن مقال را خاص خودش با توانایی حفیظ هللا خالدداده  است.  
بتوانند  تانغانسافبسازد  تا به سهولت وطنداران نجیب و ملی  سمعی وبصریملموس بوسیلۀ  یک کلیپ عالی و مستند، 

است. فراوان  وتمجید ارزشمند ایشان قابل تحسین آگاه شوند. چنین خدمِت بموقع واسم با افتخار از مزایای اصلی آن 
سر بلند  با چنین قاطعیت مستدل در خدمت جامعه  زیادترعنایت فرمائید تا در زمینه  ایشانخداوند نیروی بیشتر به 

 . باشند
در گذشته بیرون داده  تانغانسافی اسم  برای شناسایی مزایاچنین مقاله را  ،که مستدل با اسناد قیس کبیراز جناب  

حرف الف  الفبایقین که  به حساب   پرداخته بودند.با یک دور منظرمفید بودند نیز سپاسگزارم که عالمانه به این امر 
و ف تا کنون در صدر نام های جهان قرار دارند.  چه در سازمان ملل باشد  وچه در بازی های المپیک و هرجا وقت 

ای جمعی  بین الملی نامبرده می شود افغانستان با بیرق خوشرنگ تاریخی اش تا کنون در رأس  همۀ از کشور ه
 است.   تانغانسافلست  ها قرار می گیرد. این خود یک امتیاز بزرگ برای کشور 

است که بنا به ضرورت زمانی از آن  حفیظ هللا خالدآنچه که توجه بنده را بیشتر به خود جلب کرد خالقیت جناب 
این بزرگی  . به آن معطوف ساخته استبیشتر نوشته نغز در کلیپ ایشان یاد آوری نموده وتوجه  وطنداران نجیب را 

مألوف ، مأنوس و محظوظ ایشان  بیشتر سبب ممنونیت و شکران هر ملیگرای وطن شده است. بنده از زحمات 
زیرا این کلیپ را بار بار دیده وشنیده ام و از آن  آموخته  قلبا ًاظهار امتنان دارم.طن منحیث یک هموخالصانه ایشان  

ام، ازینرو خدمت وطندوستان گرامی عرض می کنم تا از دیدن وشنیدن این کلیپ مستفید شده  وسیلۀ شوند که به 
 شان نیز رسانده باشد.دیگر دسترسی دوستان گرامی 

 
 ربلند.   زنده باد مردم با مناعت و وطندوست آن.     منفور تر باد جاسوسان حقیر دستنگر بیگانگانپایا وس تانغانسافزنده باد 

 

در  (امتیاز و منافع نام افغانستان در ساحات مختلف سیاسی و اقتصادیویدیوی ارزشمند جناب حفیظ هللا خالد تحت عنوان ) 

 لینک ذیل استماع و تماشا نمائید.

 https://www.youtube.com/watch?v=AIFJu7KqRXQ&app=desktop 

 در لینک ذیل به خدمت مطالعه شما :( موقعیت نام افغانستان در تکنولوژی جدیدمقالۀ ارزشمند جناب قیس کبیرتحت نام)
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