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  تحفهء از جمهوری اسالمی ايران
                       

  اين چه شوريست که در دور قمر می بينم(( 
  ))نم همه  آفاق  پر از فتنه  و شر می بي

  
مقامات مسؤول در جمهوری اسالمی ايران اينبار از روی لطف بجای سالح و مهمات و ماين ها و جاسوس ها و خبر 

، يک کانتينرک کتاب به کشور ويرانهء ما روانه داشته اند تا مردم بيسواد ما را چراغی باشد ....چين ها و جنگجو ها و
 فرورفته شان ، راهيکه بس طوالنی و پر مخاطره می نمايد و انجامش بر فراز راه پر از نشيب و فراز و در تاريکی

آخند های جمهوری اسالمی ايران و مسؤولين امور فرهنگی شان با يقين کامل که در انتخاب اين کتاب . همچنان ناپيداست
يون ها کتاب ، چند ها دقت فراوان بخرج داده و شبهای بس طوالنی  را صبح کرده و خون دل خورده  اند تا از بين مل

کتاب های دست چين شدهء آخندک ها ، هی ميدان و . هزارکی را جدا کرده و با وسواس تمام به ويرانکدهء ما گسيل دارند
طی ميدان و خار مغيالن و کوتاهی عمر آخند ها ، سرحدات جمهوری اسالمی ايران را در نورديده و وارد سرزمين بال 

ز قضا که چند نفر با احساسی که دل شان برای مردم کشور شان می طپيد و نيز از روی رسيده ما گرديده اند ، اما ا
احساس مسؤوليت ، کتاب ها را از نظر ميگذرانند و در قدم اول به عناوين کتاب ها مشکوک ميشوند و شروع به ورق 

اسالمی ايران و مزين با ُمهر و زدن کتاب ها می نمايند ، چندين هزار کتاب با چندين هزار عنوان ، همه چاپ جمهوری 
کتاب ها توقيف ميگردند و مقامات مسؤول در واليت نيمروز، وزارت اطالعات و . نشان جمهوری اسالمی ايران 

  .....فرهنگ  را در جريان ميگذارند و باقی قضايا 
    

ت مسؤول در جمهوری اسالمی چرا اين کتاب ها به افغانستان فرستاده شد و چرا همين کتاب ها که مورد تأئيد مقاما
ايران بودند ، در جمهوری اسالمی افغانستان نا مطلوب تشخيص داده شدند؟ آخند های ايرانی با ارسال اين کتاب ها به 
کشور ما ، کدام اهداف ناميمون شان را نشانه گرفته اند ؟ چرا آخندک ها اينبار بجای بم و خمپاره و ماين ، کتاب فرستاده 

دقيق به فکر اين کمترين تأثير يک کتاب ! تادن يک کانتينر کتاب ، بهتر از فرستادن يک قشون جنگی نيست؟اند؟آيا فرس
 ، بيشتر از دوصد مرد جنگی است و قرارايکه بار بار آزموده شده ، دوصد مرد جنگی بهتر از صد هزار انتخاب شده

 به مراتب بيشتر دارد و اينرا آخندک های جمهوری است و بدين گونه يک کتاب نامطلوب از صد هزار جنگنده ، کارآئی
آخر اين آخندک های عمامه بسر ، دست پروردگان انگليس های . اسالمی ايران با همه کودنی شان خوب درک کرده اند

اينها همين اصل را در ايران پياده کرده و بر  . ))تفرقه بينداز و حکومت کن (( مکار اند و خوب فرا گرفته اند که 
 سال است که مردم آزادهء ايران زمين را در بند کشيده اند و دمار از روزگار شان بدر آورده اند و همين ٣٠ساس آن ا

اصل را در کشور بی در و دروازهء ما نيز با جديت و قاطعيت تمام دنبال ميکنند و يک عده اجير و خود فروخته و 
گرفته و عدهء از خود و از خدا بيخبر را نيز در داخل و خارج جاسوس را در داخل حکومت و پارلمان افغانستان بکار 

از کشور اجير نموده اند تا هرچه بيشتر وبيشتر به تفرقه های  قومی ، نژادی ، مذهبی و زبانی در کشور ما دامن زده و 
. خود را صيد نمايندآب  را گل آلود نمايند تا باشد آخند های فتنه جو و طماع جمهوری اسالمی ايران ، ماهی مورد نظر 

به همين سلسله گسيل هزاران هزار جلد کتاب به داخل افغانستان ، نشان ديگری از دست بازی های حيله گرانهء 
ننگ تان باد ای نماينده های واليت فقی که نه از اسالم بوئی . جمهوری اسالمی ايران در امور داخلی کشور ما ميباشد 

  . من شک دارم که قطرهء از خون پاک ايرانی هم در شرائين شما در جريان باشدبرده ايد و نه هم از انسانيت و 

 محمد انور مرادی سناتور واليت نيمروز و عضو کميسيون دينی و)   العربيه فارسی ( نظر به گزارش  نشريهء 
من زدن به جهت دا اين کتاب ها از سوی کشور ايران و"فرهنگی مجلس سنای افغانستان نيز ضمن اعالم اين که 

در " وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان اقدام جدی و عاجل"خواهان " تعصبات قومی و مذهبی وارد کشور شده است
   .اين زمينه گرديد

 و ما هم منتظر اقدامات جدی و عاجل وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان هستيم و اميدواريم باز هم به روی اين 
اشيده نشده و از جانب وزارت خارجهء افغانستان يک احتجاجيهء شديد الحن به سفارت جنايت بزرگ ، خاک فراموشی پ

 ).تا سيه روی شود هرکه در او غش باشد ( آنکشور در کابل صادر گردد و مردم کشور در جريان وقايع گذاشته شوند ،
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رهنگ کشور متبوع وی تاييد ف کارشناسان وزارت اطالعات واين عضو سنای افغانستان همچنين با اشاره به اين که 
دولت جمهوری "واليت نيمروز قابل دريافت است افزود که  کرده اند برنامه های تلويزيونی جمهوری اسالمی ايران در

قوی ماهواره ای در مرز با افغانستان می خواهد با نشر برنامه های تلويزيونی،  اسالمی ايران با نصب آنتن های
  ".نستان ترويج نمايداين کشور را در افغا فرهنگ

   با اظهار سپاس از محترم  محمد انور مرادی نماينده مردم نيمروز که با جديت قضيه را دنبال ميکنند و قلب شان برای 
مردم در بند افغانستان می طپد ، از ايشان صميمانه تمنی داريم تا هرچه بيشتر دست بازی های پيدا و پنهان جمهوری 

  . داخلی کشور ما را افشا ساخته و در خنثی نمودن آن باالی مقامات مسؤول فشار وارد نمايند اسالمی ايران در امور
  نظر به گزارش فوق و به تأئيد  کارشناسان وزارت  اطالعات و فرهنگ افغانستان ، آخند های ايرانی بدين بسنده نکرده 

 نيز در واليات هم سرحد با آن کشور به نمايش و با مصارف گزاف  کوشيده اند تا برنامه های  تلويزيونی  خويش را
گذاشته و از آنطريق هم تبليغات خصمانه و تفرقه جويانهء شانرا در داخل کشور ما به نمايش درآورده اند و از ورای آن 

يند و اميد ميرود تا مقامات مسؤول کشور ما اندکی بخود آ. پروگرام های تلويزيونی به زهر پاشی محيالنه ای مشغول اند 
احساس مسؤوليت نمايند و نگذارند آخندک های جمهوری اسالمی ايران بيشتر از اين زهر تفرقه را بين مردم شريف 

هرچه زودتر و عاجل تر نشرات تلويزيونی آخند ها را در افغانستان .افغانستان ريخته و به خواسته های شوم شان برسند
  .مسدود سازيد 

  م کردرا مته" دشمنان"سفارت ايران  

کشور افغانستان اعالم کرده  از سوی ديگر به گزارش خبرگزاری صدای افغان، سفارت ايران در کابل به رسانه های
ايران نبوده و کار دشمنان ايران و افغانستان ميباشد  کتاب های ضبط شده غيرمذهبی مذکور، مربوط به کشور"است که 

 ر همين حال آقای ارسالن رحمانی از نمايندگان مجلس شورای ملی هم درد" .بياندازند که می خواهند بين دو ملت تفرقه
ايران و پاکستان به افغانستان  فرستادن اينگونه کتاب ها از مرز های"گفت که ) آوا(مصاحبه با خبرگزاری صدای افغان

با نشر اين گونه افراد فرصت طلب و سودجو می خواهند  بلکه يک تعداد. کار کشور های همسايه های ما نمی باشند
   ".را دامن بزنند کتاب ها تفرقه ميان شيعه و سنی

بلی هيچ جنايتکاری ،هرگز اعتراف نکرده است که گنهکار است و جمهوری اسالمی ايران و نمايندگان شان در کابل   
اری ها و دست بازی ها نيز از اين قاعده مستثنی نيستند و ما هم هرگز منتظر آن نيستيم و نخواهيم بود که آنان به خطا ک

از ماست که بر (( و اما قرار ايکه گفته اند .و تفرقه اندازی های شان در کشور ما اعتراف نموده و معذرت بخواهند
و صدق اين گفته را ميتوان از گفتار يک خود فروخته و وجدان و شرف باخته ای از سر زمين خويش جستجو )) ماست 

رحمانی که خود را در شورای ملی جا کرده است و يا جا داده شده است ، با ديده شخصی بنام ارسالن ! کرد ، بلی 
ايران و  فرستادن اينگونه کتاب ها از مرز های: ((درائی به دفاع از باداران ايرانی خويش برآمده و مدعی ميشود که 

اد فرصت طلب و سودجو می خواهند افر بلکه يک تعداد. پاکستان به افغانستان کار کشور های همسايه های ما نمی باشند
اين چه شوريست که در (( واقعا !  ، ای وای خدايا .))را دامن بزنند با نشر اين گونه کتاب ها تفرقه ميان شيعه و سنی

اين ارسالن را چه افتاد که آئين افغانی رفتش از ياد و تا چه اندازه بايد نا فهم و بی خبر از دنيا )) دور قمر می بينم 
کشور های تشريف داشته باشد که ادعا کند که فرستادن اين کتاب ها از مرز های ايران و پاکستان به افغانستان کار 

جناب ارسالن آيا ميدانيد که کتاب های فارسی بصورت کل در ايران چاپ ميشوند و کتاب های ..... همسايه نمی باشد و
آيا ميدانيد که در تمام کتاب های توقيف شده اسم شرکت طباعتی و محل و تاريخ طبع آن ها درج ! پشتو در پاکستان ؟

آيا ميدانيد که همهء ! ت نويسندگان کتاب های متذکر همه درج همان کتاب ها اند؟آيا ميدانيد که اسم و شهر! گرديده اند؟
آيا ميدانيد که کانتينر متذکره از کشور ! کتاب های مصادره شده در کشور جمهوری اسالمی ايران به طبع رسيده اند؟

و آيا ميدانيد که ! وده است؟ افغانستان خالی نم-جمهوری اسالمی ايران بار گيری نموده و بار خويش را در نيمروز
مقامات مسؤول در جمهوری اسالمی ايران تمام کتاب های راکه در آنکشور طبع ميگردند ، قبل از نشر وطبع از نظر و 

و نيز آيا ميدانيد که کتاب های خاصی در آن کشور صرف ! از زير سانسور خويش ميگذرانند و بعد اجازهء نشر ميدهند؟
اگر بياد جناب شما مانده باشد !ميشوند و در داخل ايران اجازهء پخش و نشر آنها را نمی دهند؟به منظور صادرات طبع 

و باشندهء سر زمين افغانستان بوده باشيد ، بايد بخاطر داشته باشيد که که در زمان شاه فقيد ايران و آنگاهی که سر زمين 
ميان ديگر اجناسی که از کشور همسايهء ما ايران وارد آزادهء ما مورد هجوم تجاوزگران روسی قرار نگرفته بود ، در 

افغانستان می شد ، يکی دو نوع روغن پخت و پز هم از آن کشور وارد افغانستان ميگرديد که يکی از آن روغن ها بنام 
 و اين بدان معنی)) مخصوص صادرات (( بود و در هر پيپ روغن با خط درشت نوشته شده بود )) شاه پسند (( روغن 
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همين .... بود که مصرف آن روغن ها در داخل ايران ممنوع بود، چرا ممنوع بود؟ چون روغن های بی کيفيت بودند و
گونه است کتاب ها ايکه به افغانستان فرستاده ميشوند ، بسياری از اين کتاب ها در داخل کشور ايران ممنوع هستند و 

يرسند و آخندک ها از استادان انگليس خود خوب فرا گرفته اند که فقط و فقط جهت صادر نمودن به افغانستان به طبع م
را درج کتاب ها نکرده ولی در لست کتاب های ممنوعه در  داخل ايران درج نمايند )) مخصوص صادرات (( جملهء 

  ....و

  از مرز هایفرستادن اينگونه کتاب ها": ((از سوی ديگر همين ارسالن نام دهن باز کرده و جفنگ پراگنده است که 
افراد فرصت طلب و سودجو می  بلکه يک تعداد. کار کشور های همسايه های ما نمی باشندايران و پاکستان به افغانستان 

آيا جناب ارسالن خان گفته ميتوانند که اين )) ".را دامن بزنند خواهند با نشر اين گونه کتاب ها تفرقه ميان شيعه و سنی
مورد نظر شان کيها اند؟  آيا منظور شان همين افراد و اشخاصی اند که بنام تاجر ،  )) وافراد فرصت طلب و سود ج(( 

کتاب های ممنوعه را وارد کشور نموده اند و يا اينکه مقامات ايرانی مجهول الهويه ديگری هستند که در پس پرده 
 تغييری وارد نمی شود ، چون کتاب در هر حال در اصل قضيه! مشغول زهر پاشی بين مردم شريف افغانستان ميباشند ؟

ها همه طبع جمهوری اسالمی ايران هستند و همه در ايران بنشر رسيده و در همان کشور بسته بندی گرديده و به 
افغانستان فرستاده شده اند و مقامات ايرانی کامال در جريان قرار داشته اند و هيچگونه ممانعتی از سوی مقامات مسؤول 

از جانب . ايران بعمل نيامده است و وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان را در جريان قرار نداده اندجمهوری اسالمی 
ديگر چگونه امکان دارد که هزاران هزار جلد کتاب در يک کشور به نشر برسد و از هر کتاب هزاران جلد تکثير گردد 

 سانسور چيان پوشيده ماند ، مگر اينکه  همان کشور و در اختيار تاجران و دالالن قرار داده شود و از چشمان تيز بين
  .دست مستقيم در همچو اعمال سخيف داشته باشد

 از راه گمرک که کتابها  ما: (( وزير اطالعات وفرهنگ افغانستان گفته است) اصالح آنالين ( نظر به گزارش 
نشرات چاپى داخل  ير از گمرک است کهنداريم ، اما متاسفانه درحالت کنونى کشور ، راه هاى غ واردميشود ،مشکل

 )).ميشود ومشکل به وجود مى آورد
  

   و اين درست همان راه هائی هستند که کتاب های نا مطبوع به افغانستان فرستاده ميشوند تا در کشور به تفرقه های 
ت مسؤول در افغانستان و اما گاهگاهی از بيغم باشی و بی مسؤوليتی مقاما.دامن زنند.... قومی ، مذهبی ، زبانی و

استفاده کرده و از راه های قانونی در بين ده ها هزار جلد کتاب های گسيل داشتهء شان ، چند جلد کتاب  مخرب  و خانه 
برانداز را نيز ارسال ميدارند به اين اميد که افغانها حوصله ندارند تا ده يا بيست هزار جلد کتاب را يک به يک از نظر 

هم اگر فرضا چنان کنند ، فرصت کافی ندارند تا همه کتاب های وارده را صفحه به صفحه مطالعه کرده و بگذرانند و يا 
 .   از نظر بگذرانند

يکماه قبل توسط پنج   گفت که اين کتابها درحدود  نيمروز امروز به رسانه ها رئيس اطالعات وفرهنگ امان اهللا عبيدى 
 . وارد گرديده بودتن از کتابفروشان شهر کابل از ايران 

 اين کتاب فروشان که کتاب های متذکره را از ايران وارد افغانستان نموده اند ، به يقين کامل عاملين جمهوری اسالمی    
ايران هستند و مصارف خريد و ارسال کتاب ها هم از سوی آخند ها پرداخته شده است و اين پنج نفر به اصطالح تاجر 

 .ده شوند تا اصل قضيه روشن گرددبايد تحت تحقيق قرار دا
 
اکنون درکتابخانه هاى شهرکابل وجود  گفت که اين کتابفروشان ادعا دارند که همچوکتابها قبًال هم وارد شده وهم وى

شده   بود اين کتابها در ان به نمايش گذاشته  گشايش يافته کابل از طرف ايران دارد ودرنمايشگاه که سال قبل در شهر
 . بودند

  

  پس اين جنابان از موجوديت کتاب های متذکره  در داخل کشور و از اينکه سال قبل هم جمهوری اسالمی ايران تحت  
نام نمايشگاه کتاب ، همچو کتاب ها را وارد افغانستان نموده و حتی در شهر کابل هم به نمايش گذاشته اند و مقامات 

اند و يا از آن چشم پوشی نموده اند ، نيز کامال مطلع بوده اند و مسؤول در افغانستان از همچو جنايتی بيخبر مانده 
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  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

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

 ....احساس خطر نمی کردند و
 .  عنوان آن مشکوک ميباشند١٥   عنوان است که از جمله١٦٠عبيدى گفت که اين کتابها  

 
نها درکميته نظارت وفرهنگ ميدهيم وآ ما فردا عناوين اين کتابها را به معين نشراتى وزارت اطالعات: (( افزود وى 

 )). نموده و درمورد آن تصميم خواهند گرفت  عضو دارد آنرا بررسى١٣برکتابها که 
  . ميباشد بورى٦١ کارتن و١٧٥قرار معلومات، کتابهاى وارد شده به گمرک نيمروز در 

  :لست کتاب های نا مطلوب را چنين گزارش داده است) اصالح آنالين ( 

  :وز ضبط شده اندليست کتاب های که در نيمر

  گفتار نراقی                                              .١
  هزاره ها.٢
  جنبش های اسالمی معاصر                                         .٣
  نهج البالغه.۴
  شکوفايی عقل                                          .۵
  اصول کافی.۶
  نشناسنامه ی افغانستا.٧
  علوم قدرنی.٨
  آموزش عقايد.٩
  حقوق اساسی١٠
  تفصير موضويی قرآن کريم.١١
  اخالق کارگزاران.١٢
  ترجمه ی غدير.١٣
  کالم نور.١۴
  انسان به انسان.١۵

منشر کرده است در اينجاه  آورديم تا ) اصالح آنالين ( را که ) اخالق کار گذاران (   يک صفحه از کتاب نا مطلوب 
ت به آن نظر انداخته و به چشم و سر مشاهده نمايند که جمهوری اسالمی ايران در داخل کشور ما هموطنان ما با دق

مشغول چه توطئه هائی هستند و چگونه ميخواهند از همان آش گلو گير که برای ملت آزادهء ايران پخته اند و ايرانی 
!! نه . پزند و به خورد مردم شريف ما دهندهای شريف را گلو و حلقوم سوخته اند ، برای ملت سرافراز افغان نيز ب

اين آش که شما پخته ايد ما را سخت گلو گير است ، عطای تان به لقای تان ، اين آش !! آخندک های شرف باخته ، نه 
گلو گير ارزانی خود تان باد و ما اطمينان کامل داريم که دود اين آش چشمان خود شما را کور خواهد کرد ، شما هرگز 

اينرا ديگر کور (( بگفته ايرانی ها .  نخواهيد شد نظرات امام تان خمينی دجال را در سرزمين سوختهء ما پياده  کنيدقادر
 .)خوانده ايد 

 


