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 2تر 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 

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

 
 

 
 ۰۲/۲۰/۰۲۰۲               .می گویمتبریک  صمیمانهملت افغانستان  کافۀسال نو را به          مسعود فارانی

 

 سبب هشائب بی  تشویق و نوازی ذره با استادکه  اهداء میکنم هاشمیان  هللا خلیل سید داکتر استاد این  بهاریه را به
بیشتر از  بارگاه    طویل را با برکات عمربا تبریکی سال نو، . همچنان   گردید، ذیل نظم این سرودن

 مسعود فارانیارادتمند    دارم آرزو  عزیزایشان حال پروردگارعزوجل شامل

 *است رسیده بدوران تازه  همسایگان خارچشم همیشه ، ادعاء کم دار تــاریخ های ملت

    

 !دار تاریخ ملت ِ
 بهار فصل میکند ســواری شه
 شاخسار َبر گـُل تـاج نشاند می

 گـُلبهار در زده خرگاه عطرگـُل
 چنار زیبا قامت است باد مست

     خوشگوار عطرهـای فشاند گـُل
 بارـجوی آبهای است ساز نغمه

 مـدار انــدر بـود زیبا اخــتران
 ونار دود آخرمکان گرفت گـُل

 !دار تاریخِت ــمل وجانـــم چشــم    
 !گذار یکسو ازین بعد را دشمنی   

  بیار مـا بــزم  به را  فکران نیک
            برکنار  و خالص غم  از شویم تا

 سمار وهــم حـــاضرکنید چلِم هــم
 مرغزار در بگیر را عاشـق دست 

 هزار  از بشنو آواز رنـگ رنــگ
 شمار شــرین را کهنه هــای قصه
 بــیار نــوروزی رنگ هـفـت میوۀ
   کنار هر در گن تازه را هــــا بــزم

 !دار تــاریخ تِ ـمل وجــانم چشــم   
 !گذار یکسو ازین بعد را دشمنی   

  انتظار   ســـتاده اـه خــالی دست 
  تـــاردوران   رفـــتنِ   نندـببی تـــا

     مار و تار نموده  را میهن زانکه
 رنجـدار فـــرزند هـجر در مادران

  مزار قبرو ونی پیداست جسد نـی
 شهسوار هم ونی ماند سواران نی
                   شـمار بی  وملت خاک دوسـتدار 

 کنار را خــود کشند می شرافت از
 !دار تاریخ ت ِـمل وجــــانم چشــم   
 !گذار یکسو ازین بعد را دشمنی   

 زار کار شد؟ جاکـ را هایت شادی
 مرگبار جنگ است جنگ آن جای
 نوبهار با بــیا خـود بـر ازین بعد

      خــوشگوار بگیریم ازسر زندگی
 کنار دریک او بــرف با گـذار زم

 کار عـزم با کن آغاز نــــو فصل
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له 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

 

ُ گ  ارت  شوم فضای آخر ! شود مـ
 برار جان آر، پیش دوستی دست

 !دار تاریخملـِت  وجــــانم چشــم
 !گذار یکسو ازین بعد را دشمنی 

 زار کاریست عارفی بی عاشقی
  قرار  یابد   معرفت از عــاشقی
  بار خام ُشد گی ازغوله تکروی

  بار ُمشک آرد بار دوستی دست
  افتخار گردد بار ُپر  هــــرطرف

  وقار سازد  فرزانگی و هــــمت
  ــبار آرد کار بـ  ازیـــب  حـــاصل
  تبار چند از مـــا خـاکیم صاحب

 !دار تاریخ ملـتِ  وجــــانم چشــم
 !گذار یکسو ازین بعد را دشمنی   

  بهار فصل در تــو کــن شهسواری
 خوشگوار  ســازیم بــاز را زندگی
   کنار ازخــود کشیم را دشمن دست
 نــام دار ای ماست راه کشور ُحب

 مدار در  باشم جفت خود با هرچه
  زار و وارـخ دگرد ردودـم دشمنان
  رارـق  در  هستی  برتخت وانگهی
    بــار بـــار  ردـــپـذی سامان  زندگی

 !دار تاریخ ملـتِ  وجــــانم چشــم
 تمت             !گذار یکسو ازین بعد را دشمنی   
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که پاکستان غرض ایجاد .  میدانندنیک همه تاریخ هند وپاکستان را این هند بود.   ء ازکه قبالً جزساله  17یعنی کشور   7491تشکیل پاکستان  در     *:

ساله به تناسب افغانستان قدامت، شکوه وعظمت تاریخی  28یعنی کشور    7491شکیل ایران درتهمچنان  . از جانب استعمار  بدنیا آمد نا آرامی در منطقه
این جعلیات در هیچ   ،مزد برای آنها  تاریخ جعل کرده اندندارد .  آنچه که ایرانی های زکاره  و خارجی های ریزه خوار دستر خوان  نفتی  ایران در بدل 

انشمند ود ایرانیان باشرف  ۀیلبوس  ،فاشیزم فارسی ان دیده نشده ودرین اواخر تمام دروغگویی های  تفوق طلبدور از  غرض ومرض  اثری  تحقیقی سالم 
 آفتابی شده است. 

را که مرکز آن افغانستان باشد  بدون اجازه  از ملت ودولت افغانستان این  "یرانا"نوی خطه توطئه استعمار وقتی آغاز شد که نام افسا 7491سال در 

 ها با نیرنگ یهودیدرین است که  فارس تأسفد.  کوچک این خطه افسانوی شمرده میش بخشنیز  ایران امروزه  البتهنام را غصب وبرفارس گذاشتند.  
 . پیدا کردنددر منطقه را  ناکار   ها ومجوسی های  فارس ومشهد  دست  تخریبی 

    

و  اسکاندیناویبطور مثال ممالک   ما نمونه های زیادی از چنین خطه های  در کره خاکی خود داریم که تحت یک نام کشور های زیادی قرار میگیرند.
سویدن، ناروی، دنمارک، فن لند، ایسلند، شامل  کشور های  منطقه را  که  اسکاندیناوی"اسم " . توجه بفرمائید که داریم را  ]بالقان[  بالکانجزایر 

یونان ، البانی، بلغاریا، بوسنی وهرزگوین، کرواسی،اسلوونی، جمهوری مقدونیه ، شامل کشور های  که  "بالقان" جزایر   یا   ،است وجزایر فارو
د  وتمام نربگذا بالقانویا  اسکاندیناوی یا  شور های یاد شده نام خود رایکی ازین ک اگر می باشدترکیه   صبرستان، مونته نگرو، رومانی و بخش اروپایی

 جنایت آشکار نیست ؟ آیا  ، فریب جامعه   وجهان تدارک ببیند غرضبشدۀ سرشار نفتی   منطقه را بزور تبلیغات جعلی  از پول  باد آوردۀ تافتخارا
این خطه  با اسناد  مؤثق  و فرهیختۀ  وبا شرف  وبا انصاف هم اکنون ایرانیان بزرگ  افتخارات کاذب  مثل دروغ عمر کوتاه دارد.   ازینرو خوشبختانه  

 د. ند  تا برای خود هویت سازی کننتالش دار این سرزمین  های فارسنشان داده اند که  
 

محقق سالم .  وقت هویت تاریخی اصلی دارد هرگز بدنبال هویت سازی نمیرودکسی بدنبال هویت سازی میرود که فاقد هویت باشد.  آنکه است  واضح
 نه نسل خورد وخمیر شده  ، دایماً زیر سم ستوران بیگانه مثل مغل ها عرب ها  وافغانها  ودیگران بقول خود  فارسها  نظر  متوجه میشود  که این خطه 

اینهمه آریایی بازی احمقانه  درین خطه مؤئید قول ماست.          اند.  ماندههویت  خودی آنها را دست نخورده هم  ونه آنها را نسل خالص گذاشته، از 
هویت سازی جعلی  به اینک که هویت شانرا  از دست داده اند و نسل بار بار تجاوز کرده   ها ست  که  بیگانگان به آنا ی نیاز  کسانی پس هویت ساز

   .  رو کرده اند
یز ندست به تفوق طلبی از حقارت زیاد  و بیشرمانه   جعلی کنندسازی   هویتنمی یابید، که برای خود  فارسها زبون شده غیر ازهیچ قومی در منطقه 

نوع  تعارفات   دهاو ندهَ رمَ ت ام نوکرت ام ، استدعا میکنم  شَ نسل ادامه دارد.  مانند چاکرمی  در گفتار آنها نسل اندرزیرا  شیوه بردگی وغال !!! . میزنند
  بی هویتی دیگر چه میتواند باشد؟از غیر ، تعارفات  نوکر منشانهمسخره دیگر. ریشه این 
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