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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  ۱۱/۵۰/۶۵۱۲        مسعود فارانی 

 

 !قلمدار ارجمند جناب خاکسار افغان
 

 ت راقحقی ،بابـــــاس آید بـــرر ــــتـــــاجزسخن ع ده آیینۀ  دار ماـــــــــــــحسن  گفتارت، ش و بزم  ــچ
 م بگرفت ازین دنیای دون ــ ای وای انسانها!ـــــدل ه ـــــــبس شنیدیم من، درین تنگنای بیغولسخن ها 
 م داد مشکل هاــــخوشم  انظار  تیز بین ات ، نشان ا را    ــــنبست میکشد  آیندۀ ما آخر به ب  ـــتمام راه ه

 سخن گسترسخن واال شیوۀ پاک   چراهرکس ندارد وستـــــتتــــوان ترا درد یست  درد  ما بیانش در 
 ثنا آنرا باشد وانکی تـــــرا ـا ــمجز ــــع الم  ـــــک ر ماـــد خطاء بــــاین زیبایی گفتار مجسم ش ـــهب

 
 قلم از " اند؟ خطرناک افغانستان برای  متکرر و حرفوی اصطالح به سیاسیون چرا" : عنوانی تحت مضمونی ۴۰/۴۰/۶۴۰۲  بتاریخ

 .فارانی . م  ـ کنم رقم را ذیل نامۀ تا ساخت داراو مرا  افغان خاکسار
   

 عزیز بر نام گرامی شما شک شد  که اصلی است یا عاریتی؟ افغان خاکسار 
نام مستعار باشد   که در هردو حالت اسم شان مبارک است. بخصوص اگرمن در جواب دوستان ابراز نظر کردم 

مقاله  اشرا  بجای اینکه بر نگارنده  مقاله  توجه داشته باشند   مخاطبین است خواسته آگاهانه  خاکسار عزیز چراکه 
رض عخالصه «   بگو که چی گفته  نگو که کی گفته»بقول معروف:  . دنکنتوجه  مقالهبه محتوی    که استبهتر 

  . بجاستدر هردو صورت  تصمیم شان  کردم  که 
 

 : نوشته خاکسار افغان عزیز خصوصیات 
نوشته جناب خاکسار افغان  گرامی حادثۀ است در دنیائی نویسندگی امروزۀ ما ،  در آن درد است  و روانی  و توانایی 

راه است و راه حل  مشکل هاست، اما آنچه که   ،راهه ها توضیح بیدرمان است  شکایت است  و ارمان است، درآن 

.  نویسنده  دانسته خواسته است  تا تمام استیک شیوۀ خاص درین نوشته بنظر قاصر من  تجلی خاص  دارد بکر بودن 

ودیم  به چشم  گذاشته  بمودکی را که چند دهۀ اخیر  ندانسته ز بسزرد و ،سرخ ، سفید ،عینک های رنگی و آفتابی وسیاه 

  بدور انداخته است. آگاهانه میکردیم،  همه را از دیده  برداشته و نیز افتخار متأسفانه  به آن و

تمام تعلقات را به .  رنگ تعلق پذیرد آزادست هر چه ز *** غالم همت آنم که زیر چرخ کبودبقول حافظ  گرامی : 

  باد. اش دانآفرین بر قلم پاک سخنیده است.   کنار گذاشته  وبر هرچه مقدم تر منافع ملی را اولویت بخش

 ستا به  نکات پرداختهاز زاویۀ   است  و کرده تشریحرا با توانایی خاص قضایا   جوانبعزیز  افغان  نوشته خاکسار

 که قلمداران عزیز به آن  کمتر توجه کرده اند. 
  

ا   ی ، واین غایله اندبر سر قدرت آورده شده سیاسیون منحیث  که بخش از وابستگان خارجی  فاقد  اندیشه های ملی  

 ه است. عامل دیگری که  این مسئله  را  زمینهدیکشه تصویرببه بسیار زیبایی افغان  جناب خاکساررا بالی ناگهانی، 

طیف   حسیاسیون  به اصطالضعف   بی تردیدبر اریکه قدرت بیایند  وابستگان خارجی  فاقد  اندیشه های ملی   شده  تا

دیگر  یا بزبان  .شودریگدر  سیاسیون یاد شدهجامعه در دام  خطای آنها سبب شده تا  که   می باشدروشنفکری  پیشرو 

   ؟  قرار دارددشمن  به اختیارتوپ درمیدان  دشمن و که هم اکنون است ؟  میدان بازی را کی باخته 

که بنده کلمۀ روشنفکر را به چنین طیف بود جامعه  بنظر بنده سطحی نگری وسهل انگاری به اصطالح  روشنفکران 

 بودنوشت وخوان  کیرده سوادساده همانا خ  . فرق آنها با مردم نخواهم کردخطاب   ،خواهد آمد ذیلکه  وصف شان در 

 شان دعدات گرامی که به معنی واقعی کلمه روشنفکر میباشند بخش از شخصیت های نا گفته نگذریم که  . نه چیز دیگر

جناب ، افغان جناب خاکسارمانند در همین پورتال افغان جرمن آنالین اگر نمونه بدهم    .قلیل وانگشت شمار اندبسیار 

  . چند دیگراظم و جناب سراج وهاج وسید عبدهللا کداکترجناب  ،داکتر عبدالرحمن زمانی

 گیرموضوعات را ساده وسهل  در چنبره تفکرات ی به مسائل  اجتماعی و عوامل آنها بجای ژرف بینقلمداران عدۀ از 

که به این مرض سردچار شده  سبک وسنگین میکنند و از الک دوران جوانی   !!! یآثار به اصطالح آنها انقالب مانده 

از  تعدادی حتی  .تعدادی  می پندارند به حقایق رسیده اند که ی آثار جعلی است خام ینهماز خارج شده نمی توانند.اند 

 همین ؟ میکنی نماییکوری و دیگران را رهخود  ای که  : بقول معروفقرار گرفتند.  نیز در رهبری  سازمان ها  آنها
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طح سب سیاسی زرد وسرخ  اشخاص را می بینیم که حتی در احزا بکجا رسید.جامعه سرنوشتش طیف بود واست که 

  شیر پاک  جوان ملیونها  وطن و سر نوشت به  که  مگر در رأس  احزاب و گروه های قرار گرفتند قصفکری شان  نا

  ند. وطن بازی گرد

ه ودست در نوشته های شان قوده قوده  یمنابع جعل ساز ایران از گروه دیگری این طیف  با ساده انگاری ها ندانسته  

نها در حد آقلمی  بسیاری از مطالب  قرار دارند.  ، بی اساسوفریبندۀ وسخت تحت تأثیر آن آثار  استفاده میکننددسته 

همه جانبه دارند، وسیع  ودرحالیکه اشخاص محترم که مطالعات   .تا از قافله عقب نمانند  است شدنجماعت همرنگ 

در چنین   .میباشندنیز  وتردید قابل مکث بلکه   دارندنارزش نه تنها  متوجه میشوند که چنین آثاربه محتوی کار آنها، 

الی ع دید  باگرامی  افغان خاکسار  مانند ناگهان به شخصیتی بر میخورید که  ، و اوضاع خراب یشرایط سطحی نگر

  . گرددامیدوار بیشتر  قلم هابه چنین پس ازین  میتواند جامعه  که  می گذاردفصل نوینی را در قلمداری بجا  خود

 چرا سیاسیون به اصطالح حرفوی و متکرر برای افغانستان خطرناکجناب خاکسارافغان عنوانی : "مقالۀ طالعه مبا 

که  با تیز بینی و دقیق بینی  جهان بینی دارید است که در انبوه قلمداران  اولین شخصیتی خواننده در می یابد  "اند؟

تعلقی  به  خواسته های  نهو مزید بر آن  به جامعه ومردم می اندیشد  امید بخش استکه برای جامعۀ  زخمی ما  وسیع 

 وار خاکسار افغان ، میخواهم گالیۀدرینجا  فرصت را غنیمت شمرده به تاسی از شیوۀ  برادر بزرگ    خودش.شخصی 

 کنم.عرض ،  بلکه در نهایت عجز خاکسار افغانقلم در  اختصار،  نه به توانایی  از قلمداران آنهم را 
  

پاک اند واز  شخصیت های که ولی  تعدادی از    با آنها کاری ندارمند قرار داروطن آنانیکه آگاهانه در خدمت دشمنان 

درگیر چیزهای اند که درین هنوز هم  بد بختانه طیف  محدودی اینها   می باشد.  بندهتوانایی قلم  برخوردار مد نظر 

تنگ بیغوله بازار و بازار سیاسی  پـ ر از آزار،  هنوزهم  در جالی اسیر  مانده اند  و در محدودۀ آن  جال اسیر شده،  

 ، امکان پرواز آزاد را ندارد و راه جال  تفکرشان را جوالن  پرواز  آزاد دهند!!!، واضح است که  پرندۀ اسیرمیخواهد 

  ی بََرد. بجای نمرا 

سبب  ابزار کار متهاجمین فرهنگی  گاه گاهی  ندانسته تعدادی  هم با تهاجم فرهنگی همسایه ها  شریفانه مخالف اند اما  

سبق های گذشته و ناقص را که  باد حوادث  و شرایط مشخص  اجتماعی  بر آنها   دیگر.  تعدادی میشوندبیگانگان  

قم آن را در شرایط زمانی و مکانی   نادرستیچون وحی منزل پذیرفته و هرگز  نازل کرده بود ،  آن اندیشه ها را وس 

امروزه شک وتردید نکرده اند.  تعدای هم نظرات ناقص جوانی  را در ایام پیری  پیروی میکنند و لجاجت را بر تعقل 

بطور مثال  تعدادی از نویسنده ها آگاهانه  هنوز هم ترجیح میدهند.   این افراد هنوز هم به کنۀ  قضایا واقف نیستند. 

 دست آنرا دوبا بود گرفتار  و   شکل دادهتحت تاثیر همان دوران جاهلیت جوانی که تفکر ناقص جامعۀ جوانان  را 

 سازیشخصیت    مانعآن مسایل  هم اکنون   راز نهان سخن ، یا  نمیدانند که  اجندای پنهان  اینها اند،چسپیده محکم 

 خودی و اصیل در جامعه شده است. 

ایران قلمداد کنند و سواد   خواندسترمیخواند خودرا و جامعه خود را ریزه خوار هم  کوته نظرتعدادی از  قلمداران  

اگر ایران  در همسایگی مانمی بود ما همه بیسواد می ماندیم.!!!  با این طرز تفکر » مفتخر به این شرمساری اند که 

را و شخصیت های   قبل از آن را دربست  امانیدوم  دوره و شیرعلیخانی  دوره اولمشروطیت  مسخره  جنبش

یزرگان هر دو  دوره یاد شخصیت  ، ازهمین رونبودند یایرانمغرض  آثار تحت تأثیر هرگز فراموش میکنند که آنها  

که چاپ شده در سرزمین هند  مگر  از  آثاری  بود آنها. چراکه زمینۀ مطالعات  میرودروز بروز متجلی تر شده  شده 

 مواصلت میکرد  وبنگاه نشراتی ایرانی تاجکستان قبل از شورویایران و   ،افغانستان بازار قصه خوانی پیشاور به 

که هنوز فرهنگ های ایرانی ازمادر زاده نشده  ع فرهنگ هاوبود، هکذا موض زاده نشدههنوز در ایران   فرانکلینبنام 

که  است 04و  04دهه  فقط  در همه از فرهنگ های چاپ هند  کار میگرفتند. که افغانستان ، تاجکستان وایران  بودند.

به برای روشن شدن موضوع   افغانستان سرازیر شد.روی منظورخاص در یک راست وهزار دروغب نجل های ایرانی 

 .اندازیمنظر می    سرایت کردکشور ما  بر  ازجانب ایران  دروغسازی حوادث که  بعد از تأثیرات مرض واگیر
    

و  ستدانمی !!!ایران شاهان  شاهکودکانه  که خود را  شد با پادشاهی روبرو  ملت ایران پسر، در دوره رضاشاه
ت و می پنداش دکرجعل می مجوسیبوسیله قلمداران زکاره  خیالی  و افسانوی هویت گذشته اش را در شاهان باستان 

 انداختندبازی مسخره  براه  ،  همچون یکآریانژاد  قوم بازی را زیر نام  که خودش وسرزمینش ناف زمین هستند.
  د.یگرددر منطقه   بین اقوامکه سبب نفاق  

ت قابل اهمیت نیس  غربیان نفاق افگن  براه انداخته شده بود که به تاسی ازایران  مشاورین شاه  کاری طفالنۀاین 
 وپدروپسر که قبل از رضاشاه  خام آن زمانی ایران بود یجریان روشنفکری چیزی که مطمح نظر است اینست که 
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ه  ک های مربوط به ایران پیش از اسالم  به دنبال احیای ایران باستان و اندیشه فارس،رژیم ۀ  قبل از جریان مشروط

 .( ناگهان رونق پیدا می کندمنطقه خاطر ضدیت علیه اسالم ) عقاید مردم به همه یا افسانه ویا ادیان فاسدۀ بیش نبود 
در بسیاری از بخشها از جمله نقد ادیان و دشمنی با اعراب و که   "آقاخان کرمانی"های  یه در نوشتهحرو چنین

 لی و  و کوبنده تر بود تواناتر ، قلمش بخاطر ضدیت با اعراب یایی و نژاد مسخرۀ آر ستایش فرهنگ باستانی ایران
شدن با سید جمال  افغانی بر  آشناغلبه داشت )  کرمانی بعد از اش   بر منطقآن مظلوم ات شور و احساسبیشتر 

رد واز راه خامیکه رفته بود رو می آو به اسالم  کسبی ) نه مراثی ( باراین  و  اندیشه های احساسی اش غالب شد
  جریان روشنفکری که  د نین انگیزه های شیطانی  دیده میشچ"ملکم خان"های در نوشته برمی گردد(  همچنان 

  . سطحی نگر فارس  آنروزه را  به دنبال خود میکشاند
چه !! !کنیم ریشه کن وزه(امر ایرانفارس )که وقتی اسالم را از  بودندبا این پرسش روبرو  گردانندگان این پروژه 

ازی و آریایی ب ایران باستان شان این بود که  با دروغ سازی افسانۀ های کهن  . پاسخ بگذاریم  شچیزی را باید جای

عناصر فکری و کالمی زرتشتی ازینرو  .مدغم خواهیم کرد !!! های باستانیآییندین و های مسخره کودکانه را با ملغمۀ

 دکن برخورد میجامعه   ،با نشانه های زرتشتی بسیاری در این دوره کهد نشوجدی مطرح میبه صورت ها در ایران 
( آدم وحوامشترک ) یک پدر ومادر از ادیان سامیو با به میان کشیدن  نژاد آریایی  وحدت انسانها را که در سایۀ 

و بخاطر خوشی جوانان احساساتی  دنمیسازباطل در روی زمین اعالم میکند  را و مساوی بودن انسانها زاده شده اند
لذا وقتی رضا خان به قدرت رسید متوجه شد عناصر . قوم برتر آریایی مسخره  علیه دین اسالم تدارک می بینند

 ، این افراد معتقد به حذف کمیته آهنو اعضای  فروغی وتیمورتاشی که او را به قدرت رساندند، مانند نماروشنفکر
بودند.  این چنین افراد دست وآستین برزدند و به دین وآئین جامعه ) که بعد ها ایران شد(معه  فارساز جا اسالم کامل 

ر رواداشتند.  نتایج محاسبۀ  خام آنها  که در سالهای اخیر دجال خمینی غرب واضح ساخت مستقیم توهین  وتمسخ 
دار ودستۀ  خمینی را  منحیث  ،خطرجامعه دین وآئین اش را در معرض خطر می دید  برای رفع  که ساخته را 

 بخاک سیاه نشستند.  مردمبد بختانه پذیرفتند  و از دل وجان   !!!انقالب اسالمی
در جوانی  زمان با این دین ستیزی های ایران  بود که   تعدادی از مورخین و صاحب قلمان زیادی  افغانی که هم

وایران زده شدند.  و بخاطریکه  اظهار  قرار گرفتند  مجوسی  تشنۀ علم ودانش بودند  تحت اندیشه های غلط ایرانی
باشد براه فارس ها  وبرتری نژادی   که علیه دین جامعه رای مغرض غلط ایرانی هاسخنان دانش وفهم کرده باشند 

نفکران  وشاین کار نادرست وخام آنها زمینه شد  که  ر میکردند. طوطی وار تکرارچه در گفتار وچه در نوشتار انداختند 
قرار   جهادیفاسد شده زیر نام  عناصر فرصت طلب دست جامعه از دست بدهند و میدان به خود را در  اعتبارات

 . گرفت

 میالدی تا هم اکنون 14از آغاز دورۀ رنسانس قرن  اگر نظر کوتاهی به تکامل جامعه غربی باندازیم خواهیم دید که  

که برچیدن دین از جامعه   آگاهانه داشتندبرخورد  با این حساسیت خاص جامعه  روشنفکران جامعه غرب اکثریت 
 دست ، دینخود  بوسیله و عقاید مردم  آنها  با درک درست  و احترام حقیقی  به دین   .ومردم  یک امر ناممکن است

بخاطر نفرت ما  ۀبدوران رسیدتازه  روشنفکر نما های اما  .  دور ساختنددین را از یخن جامعه  الالن و دکانداراند
دور از منطق  نفرت کودکانه  عرب بنام  ملت بزرگ دین  و از یک فرصت طلب  از ی های ومال شیخ وشیوخعلیه 
ین . برای شناخت ااست مانده باقی بقوتش بسیاریدر طرز تفکر این نقیصه تا کنون .  نشان میدادندبی موجب را 

برای دلخوشی شخصی یران امجوسیان  به تاسی از  ،  لطفا ًبه آثار تعدادی  از آنها ها مراجعه کنید  که  ایران زده ها
 که در چاپ های بعدی مجوسی ها  ساخته شدۀ  در نوشته هایشان از جملۀ«  الرحیمرحمن البسم هللا »بجای  شان 

نسان صاحب جان وخرد است  تابدین وسیله  نام ) یعنی ا«  بنام خداوند جان وخرد» به فردوسی چسپاندند  شهنامه 
  !!!نقالبیمنحیث یک ابه اینصورت میخواستند بین روشنفکران عالمت ضد دینی شانرا خداوند را بفراموشی بسپارند. 

فاده استسؤ درود""  از کلمه نا مأنوس  ""سالمکردند وبجای سخن  (  تعویض گذارندبه نمایش  مفتخرانه به همدیگر
ق ح این طیف  .بودنده خود را  خود مغز شویی کردوشده  اندیشه های ایرانی   رو هدنبال خودغافل ازینکه   ،میکنند

سازی زبان به اصطالح سره طایف الحیل  بنام با ل و را رونق دادند ب اعراوناحق  در جامعه خود ما  ضدیت با 
حمد مبنیان گذار این دین حضرت  یکهبخاطر .!!کنندطرد عربی را از زبان عالمانۀ خواستند کلمات مانوس  وزیبای 

توأم   ستیزی، اعراب  تحت نامستیزی  را غیر مستقیم  اسالم بناً  ، عربی بوداثر یک  وقرآن شریف   ص مصطفی
همین مناسبت  است که در نوشته  به . رواج و گسترش دادندآنهم به پیروی ازمجوسی های ایرانی   توهین وتحقیر  با

با و امثالهم.   قتل عام  اعراب تجاوز اعراب، هجوم اعراب ، جنایت اعراب های این ساده ها بکرات می خوانید که 
 د  نشبه کرات بر می خورید.  در حالیکه اگر مغز شویی نشده بااین طیف این جمالت در سطح مورخین و قلمداران 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

عیت به چه پیمانه جمهجری  و دوم باخود  نیاندیشیدند که عربستان قرن اول ورخین  این طیف حد اقل مچرا یکبار پس 
وچه وسایل   ؟داشتقوت  تعدادی نظام آنها در چه حد   ؟را دارا بودوقشون  ، چقدر قدرت نظامی توپ طیاره  ؟داشت

از اروپا بخش  گوشۀ  بخش اعظم از جهان را مانند که ظرفیت آنها چقدر بود؟  را برای سهولت در دست داشتند 
ف اسالم مشردین را به ( قارۀ آسیا  از)بخش   اندونیزیا خاور دور یعنی  گرفته تاخاور نزیک از  واعظم  از افریقا 

 عربها ه ک ها بقول کوتاه بین ایرانی  کجاشد و چگونه   (!!!بقول آنها  با عظمت )  افسانه امپراطوری ساسانی. ندساخت
چگونه بدست  عربهای  پراطوری دروغین مآن ا  دروغگو حافظه ندارد.  خطاب می کنندو جاهل  را سوسمار خور 

ه چحتی  تعدادی از کشور های مسلمان شده از خود نپرسیدند که   طیف ایران زده این    ؟رفتاز بین سوسمار خور
یرا بپذیرند زشان  داوطلبانه  حاضر شدند  زبان عربی را منحیث زبان اصلی  در شمال افریقا وچه در خاور نزدیک  

 تجارت وداد وستد های بزرگ آن زمان ، فنون،علوم درانگلیسی امروزه اعتبارجهانی زبان  زبان  عربی را  که مثل 
ه با جعل  ودروغ ایرانی های زکاردرحایکه   ،قبول کردندهوشیارانه  آن زبان را شناخته بودند کهداشت  نیک 

   ؟یستمعلوم نکانی وام به چه منطقی   اما  است بر مردم منطقه تحمیل شده بزور این کار ها   میخواستند القاء کنند که
والنند برا بق شانشیادی  ،اجیرشده یهودیت بنام هخامنشی ها  که خواستند بزور بر مردم خزری غافل ازینکه  نیروهای

هیچ نامی از آنها را  ازینرو ، شدروبرو سکوت سکوت دوازده قرنه منطقه  به اجبار  مردم آنها را نپذیرفت  وبا 
قه همه در منط با آمدن اسالم  برخالف .  درین ایام هیچ اثر ارزنده در منطقه بدنیا نیامد و نگذاشتندشان  بسرفرزندان 

بساط  بقایای هخامنشی همچنان لم ریاضی،  معماری وهنرها در مجموع ،  چیز شگوفان شد.  بطور مثال علم طب، ع
صد  زاتا اینکه   ساختند سمیوبانام های اسالمیک فرزندان شانرا تا کنون داوطلبانه م جمع شدفاسد  شده  و مجوسی 

 ساختند ها در خزری افسانه از چند تا قـ ل رضا شاهی دولت نفتی جعلی به  زور نطرف  که با تبلیغات یواند سال به ا
 . دیده نشده استنشانۀ از آنها  که نشانه های آن افسانه ها جز در فارس کوچک آنهم نیمه کاره در هیچ نقطه جهان 

دروغ گویی های آنها به حدی گرم بود  برعکس تمام تمدن های  حقیقی بشری از خود نشانه ها وآثار فراوان  دارند.

 استشنیده ایم حضرت مسیح را که مادرش مریم ایرانی وزنامه  اطالعات ایران نوشت، ر هجری  1334که در سال 

در مورد حضرت   به طنز نوشتولی روزنامه اطالعات در جواب آن  قلماد کردندایرانی   ،که به ناصره  رفته بود
 د.  باشبوده ایرانی نیست که  در میان شکیگونه هیچ   عیسی یا مرکب شک داریم ولی در مورد خرو مادرش مسیح 
تجاوز اعراب، هجوم اعراب ، جنایت اعراب » جعه کنید. که کور کورانه  جمالت ثار از تعدادی  قلمداران  ما مرابه آ

نها ای که همه  آدم  فکر می کندعربی است.  خود آنهاو فراموش میکنند که نام   به شاخی باد میکنند. را  « و امثالهم
 مثل  بچه طالب ها ی انتحاری مغزشویی شده اند.یا دارند و  یایران ی مجوسیفارس ریشۀ 

 

بیشتر تحت تاثیر خارجی  وظیفه دارشدمحمود خان ه بهترین  آنها  زمانیکه منحیث مشاور خاص صدراعظم وقت شا
 سیمواد در تنظیمنظر دهی در  بود که  ایرانی جعل شدۀ  مأخذ  تحت تأثیربه نفع ایران  ونیز های جعلکار اروپایی 

 .  بودایران مؤثر  افغانستان ودر باطن به نفع به نفعدر ظاهر  ادبیاتولته استادان فاک
ا ریادشده  این طیف  یک و هیچ  شدنداندیشه های غلط ایرانی  مسموم  ،ماجامعه  تشنگان علم  در ینخالصه بیشتر

 .  کرده باشدزیابی اربه نفع کشوریک موضوع را  ارزش و ضرری این نبود و نیست که ایار
 هوش اگر باشد کتاب و دفتری در کار نیست *** چشم واکردن زمین تا آسمان فهمیدن است. :قول بیدلاز 

 

 ویت اسناد  بر وفقط د نو تأثیرات آنرا در جامعه خود تشخیص کرده نتوان   ،دنندانرا  نقلیاصلی و فرق بین که تعداد 
نمی قادر دانسته وحی منزل  گفته های آنها را  واضح است که می نمایندمحاسبه   ،جعل کارنادرست  فرنگی های 

ازهم ب آگاهانه  ناروال یادشده را جریان و   اینن ناقص ناتا سخ ندی تالش داره وخود آگاه شوند. ازینری خطابه  شوند
وابستگان خارجی  فاقد  اندیشه های ملی  که منحیث  سیاسیون بر سر قدرت آورده موجویت  همچنان  . دنصحه بگذار

چندین نسل بر جامعه  فقیر ودردمند ما حکمروایی  شده اند وشاید 
ند که اشخاص اهمین سهل انگاری های مولود  داشته باشند،

قم  قضایا را  سالم برسی کنند نمیتوانند    .صحت وس 
 

 ام راز راــــــــــمچشم بینا بنگرد زیبا ت
 ) م. ف (      می شناسد بال مرغ و شهپر شهباز را
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