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 ۰۱/۰۲/۲۱۰۲        «عمرزی»مصطفی 

 بدترین ستم ملی در فرهنگ پارسی
 (ضر استسیاسی ایران، م   -همکاری فرهنگی)

رود.  عقب نمر دولو آن، از دوصود اوا  -كشوور  اا اوا و و اواز ااوتيمار  اوو كه تاریع واشير كشوور ،ایران
و تمدن آا  صويیونیاوب ارا  نفود در جاميه   ااو مر و ماارزه اا اندیشوه آا  آاومانر  توجه این كشوور كه مرزز

، نما  جغرافیایر یافو، جا  پا  كه اا اجندا آا  ااوووتيمار  ، پ  از آنپیش از عنصووور اه اصوووط   پار  ااوووو
  شد كه از اصالو و شدامو ار وردار اودند. یحدود و مرز آای ن در تمابمحكب در جيو گامزد

گروه اشلیو شومر فار  ،ه   ااتيمار اود و در تغییر عظیبدر تماب دوران حاكمیو پيلو  آا كه نشانه   اارز مدا ل
، در ودشوووو یا پار  را كه ااتوجه اه ااووووناد تاری ر، حتر آویو شومر نیاووووو و اه پیروان دین زرتشووووو اط   مر

و عظمو اود دیگران ، كشووووور واشير تركان و ركنند كه اا صووووراحو تاری  ااووووتوار مر یكشووووور  و ار زمینه آای
 ، جامه   اناانر و تمدنر ار شامو و  كرده ااو.اا ب اا حضور پرشكوه عرب

 99 ، در ظاآر اا عصووایو دینر كه درواشن نمایانگر جاميه  آشووكار نیاوووش ا انق ب ااوو مر ایران كه در ماآیو
  ااووتيمار و رمیب پيلو ، آب دآن مر اندازد و  یلر ز و آوآدرصوود  مردب ماوولمان ایران اود، ار آتش حر ، 

 ، اناووانیو و شوورافو را رو اه او  مره از زمان پیدایش دین كایر ااوو بشوووند ك ر ازرگ مری، آمان محور آازود
اا ب را از ماند اه زیر كشانید و  ، حترنشان داده اند، در جيانر كه انحرافتاری ر  چه تجرایاو ؛ اما چناناردند
شه نق ارا  زنده گانر جيانیانآااو  ، اا ااو و ااتيمار ریاانگاه داو ه آزاران ارگ جيلر، در راب و عنيناا 
ه ارا  آنان  ط و نشوووووان ، توده آا  ار آایش در محالیتر ككند عملر مر كشووووود و اا آیوا  توان اارشدرو آا مر

ز شوند كه پ  ا ر مری، شراانر ایااو آانو  وااته آا  اناانر آنا گرفتند ، اه زود  در حاشیه شراركشیده ااو
 ماند. ، ااشر مردآند و ماآیو، آمانر كه اود ، فقط تغییر شك  را نشان مرره یاار در شدرو

ر زیر این شوويار، اشلیو شومر كند و د ، اووقوط مر«حب الوطن من الفار »ایران ااوو مر نیز اه زود  در شوويار 
شین ،فار ، اا ردا آا و داتار آا كنند كه فقط از  ایران را اه آمان جانار آدایو مر ،ااده تر از زینو درااریان پی

 .نداشوپ  و پیش شده اود و آیچ پاا ر ارا  پراش دشوار  آا  رآگدر شك  و تيریف،
 ه تر از نیرو آا  فااد رمیباا نیرو  اراپرد شوند،  یلر زود ن مرمطمئكه م یان از حاكمیو  ویش  پ  از آن

ا ، جانار را اارآورده، كرد و صووود آا  دیگر شووواآر، اا شووويار آا  ب و اكار، دمار از روزگار تر،، عرب، الو 
ز انده ام ، اا اازار آا  جيلر اااوووتانگرایر ااشر  مدآار نداردرا كه م حظه  چكش تشوووین مر كواند و جانب دیگر

اله   پيلو  ال ، اه آا و دآكده آا  عقب مانده   آنانار فراز شير ، ار رو  واشيیو آا  تاری ر و میراث شوب 
 دار مر آویزند.

،  شوون ار ورد كرده ااووو و اا ااووتفاده از ب اا ااووتاداد دینر جميور  ااوو مروجود اوولاووله آا  ااووتاداد  كه توا
، ونفو زیر پا  عرب و از مادیاو تر،، در احث اصوووووووال، از آرگز در جغرافیا  شوب فار  ناود ر كهیدارایر آا

ارزمیناازد تا  آزاران جيلنامه مر اند شااله    شد و ارا  حاكمیو ،در آنگاب جي   شته اا اتحكاب و مشك  ندا ، ا
 07)در حدود ، اگر تواناوووووووته ااوووووووو اكاریو  یر فار  ایران آا تاكنونتجيیز  مر  واآد كه از حاكمیو پيلو  

 ار داتاویز نااشد.، میلیون( را اركوب كند
، دوران پ  از جنگ و دآه   آفتاد كه زعامو ایرانر را پیش از انق ب، آنگامه   انق ب، جنگ اا عرا ااتاداد 

اوووووازد ادون د د ه از صووووودا   ، از ف كو اوووووقوط عاور داده اود، او را شادر مروجود مواجيه اا جيان ایرونر اا
، نه فقط صوودور تشووین را اه عنوان اازار زیر چتر ااوو ب و اشووتراكاو فرآنگر اموش نارضووایتر جان اگیرد و در 

ه در زاان ا ااوووتفاده از عناصووور فرآنگر كه گاه ، ا  ااوجاآو دآدنفود و تحكیب ماووواله    یر شووورعر وایو فقیه 
 توف  طلای، ادعا  را كه اا اعتقاد ار پان فاراوویاووب ،  یا  آا   اب عنصوور ایرانرشوووند اصووط   فاراوور جمن مر

 ورد نماید.منطقه یر دارد را ارآ
ین كه كه از اازار تش اااتانگرایر جيلر اا ته ااو و در شگفتر این -اش فارار كه ارا  عقده مند  طلایتفو   

شان مرنگ و دین عرب ااو ود میراار از فرآ اب عقب مانده   شرشر دآد ، وایو فقیه را  شی ، اا گونه ا  از فا
  .دارد، صد آا عام  نااامانر آایا  میانهشور آا  مدیترانه تا كند كه از حوزه   ك عم  مر
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  یكر از ميب در اووویااوووو آا   ارجر( صوووو  نر )اه ااووو مر و اناوووا ایرانر، اركنار از تماب اصوووو  طلایتفو  
شنا و مشك و ااو و كب زاید كه از اوریه تا  ، ميض تر را مرآن ترین ار توجير ار ترین مقوله آا در جيو 

 ، آزاران اند دارند.جنوب شرشر از افغاناتان تا آایا عرا  و 
 ی، كشوووور آا و آویو آایاووووآا ، او  آنآا  شوووگفو و عظیب كه تكنالوم  نو اا ا تراعاو و اه میدان آمدن پدیده

 ، اما حقایقر از آزاران ميض و اشر  شدند.آرچند در  ط كشر كره   زمین رامر ناودندرونما شدند كه 
 ماارزه ار ضوووود  ودش را شوووواآد مر عک  اليم ، ن رمیب آا  ااووووتاداد اه عنوان دشوووومپدیده   نو كه اه زود  

رد كه از زمان روا  جيانر تاكنون آزاران ، اووووووور از آزاران  لوتر درمر آوشوووووووود، ااوجود رجز واآر حریف
، ايترین ده آا  ارااته ا  كه ایران كنونر،  وااته آا و نیاز آا  اشر  را حتر از عم  محدوحقیقو، راز، اند

 ، ایرون كشد. ااو، تا دورترین نقاط عرض اش ماا 
كه یكر آب  می زندر را ارا  ما منتق  ی، آگاآر آاوجود ندارد و آمین حقیقو، چیز  ارا  نيان ماندن در جيان ما

، ن وااوووته اودند حقای  اناوووانر ی اود كه اا اووورپوش آا  ازرگدولو آای -دراوووو ار  ف فرآورده آا  راووومر
 شوند.شان  نمایان  كشور آا 

 ، آمچنان از میراث حاكمیو پيلو  ااووتفاده مرگیر  اوویااووو آا  ااووتيمار  ایران پ  از دآه   آفتاد كه در پر
ر كه اه ی، در جا آادور اندا ته اودندآا را  ، آنپيلوی -ین كه حاكمیو شوواآان م لوا ایرانر، اا اازار مدآب تشووكند

در  ورد وآ ، ااتر حضور وایو فقیه را فرآآب مرناكارآمدنداو زاانر و زاان اه اصط   فارار اصط    اشتراك
داند كه شاید  ، اما نمر، ایرون می شوداو كه ارا  نیش زدن ، مانند مار حالر كه آمچنان ار مدا  و تاكید دارد

 .انه اش اا تيدید ای  مواجه ااو
زند كه تا پیش از ظيور پدیده    مر ایه ، چنان شووكلر از ایران اركتاب یفرآنگر اا صوودور اناوه كاا پ ش اكادیب

شنا و آا نو اان ناودند از عم  دشوار  آا  ،  اي  و آ ما پ  از ظيور و شواب پدیده   ؛ اجاميه   ایران، زیاد 
در حالی زه تجراه ی مياجر افغان در ایران، در اازگویی واشيیو آای عم  جاميه، گفتنی آای زیادی در  ،نو

ترین عناصوور مشووك و در  اا حقایقر آشوونا شوودیب كه یكر از ميب و و اووتب ملی در ایران آورد، شاو  ما ارای ميضوو
، حمله ا  در كار ضووود ودش دارد كه در كوتاه مدو« پنجباوووتون »شدر  منطقه )ایران و اووویااوووو آا  ایرانر( آن

كه از آمین اكنون  می شووود تجزیه  واآانه و فدرالر، درگیر چنان جنجا  آا  ااووو تا از آب اپاشوود و در درازمدو
یر الو  كه  ، يره   عرب )جميور  عرار ااآواز(، نایران نیاووووووو ( اا فریاد تر، آدراایجانر )آدراایجان جنوار

، اموا  منطقه كرداتان ازرگ ااو و صد آا  دیگر ، كرد  كه در آروز رزمد ارا  آزاد  الوچاتان ایران مر
ضوود اناووانر یكداووو اوواز ، نادیده انگاشووتن ادانند كه نتیجه   اوویااووو آا  یر ازرگر را ایجاد كرده ااووو تا آمه 

ومار  ،  ط آا  ارجاووته   اوویما  تارنمودن ار حقو  اشوور و ده آا  دیگر، از آمین اكنون، پشووو فرامین شرآنر
ایران  اده ااو كهشرار د ی، در پیش رو  آمان مردمان و كشور آایرود ایرانر را كه چيار ني  اه او  تجزیه مر

  ود ایاویزند و در دآد اا ، انگیزه مرن گروآ، مدآار تشووین و اشلیو پار ، آنان را ارا  نفو اوویااووو آای ایرانر
 ، دشمنان واشير آنان )ایرانیان( دفن كنند.ر آميمه   پار  ایااو آا  ایرانرمانند تا اشه آا  آنان را دنانتظار 
ن شخخناسخخی به ا خخرسی فارسخخی، که ناار هددشخخان باد، در  ا ی که زبا «جهل»کارنامه ی  مسخخهری ی اهداینمایش 

به نمایندی گی از ما، در جمع هیات افغانی، یک بی ها خخیت جنپ پارپ )مجیا ا ر من ر یمی( تیسخخیر هددش از 
افغانسخخخختان را به ادر ایرانیان زد تا  ری  تر شخخخخدند که گدیا اماال ر یمی ها در سخخخخنگ گل مرجان، م کم اند تا 

د  می تداند در جدار است کام هدیتمسهری، مردم را  شه دار شدد، ضمن دضا ت این نمایشافغانی ما هد هدیت
سم در قداری ی  مدقعیت ما، بر مسا ه ی دیگری نیز به اعتماد به نیپ برساند ، ادبی جهلهزار  55که اگر فارسی

ساهت ایسم ضد افغانستان را کامل کند، دردن کادی  ات کاربردی ماست تا نیدا اش برایهداهان اشتراک در ادبی
متن جامعه ی ایرانی، پشخخخخخت ها ی این ادعای کااا اسخخخخخت که می بینیم فارپ گریزی از مهم ترین عنا خخخخخر تبارز 

م )عقا ماندی ترین ررز فکر( جا ها ی می کند یسستم ملی ندع فارسسال  011هدیت های ضد پارسی در ت میل 
کشخخدری ردنما شخخدد که  یزیرش قی می کند که در مسخخیر این هر، هردر ارش شخخکسخخته  از اتا جای پای یابد، ام

 دیر یا زدد، باید مهم ترین مسا ه ی هبری جهان در ندع بهار عرا، فاجعه ی سدریه د  یبیاست. 
ی یک کنندهس ه، اگر تدجه ما بر ایجاد سد در برابر فارسیسم از نام دری تا دفاع در منافع ملی ما،  ساپ د ت ر

می دهد کسانی که در هر پارپ، از ایران در مسیر افغان زمین، ین د زشت، نشان عاست، پشت ها ی فارسیسم مت
هداهان د خل به ادفسختان ردسخی )تاجیکسختان( اند، این رهی که می ردند، نه فقر به ترکسختان نیسخت که زمهریر 

 در سردی د در جهنم به دما می رسد.
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ایم که چند پارپ پرست، پارپ کنند د از تیسیر بی  یایتان بی سداد )ر یمی ها( سرندشت ملت ما ردی مگر ما م   
در میکانیسخخخخم هیندی ی افغانسخخخختان، در  ا ی رقم بهدرد که رهردان سخخخخقادی، پدیدی های شخخخخدم تن یمی د رهردان 

داز  ددر هاک های افغانستان ، جاند افغانستان، قرضدار یاندیشه ی فساد فکری )ستمی( در  ا ی که برای برباد
 را  ادر کنند.

اوگند اه پروردگار زه اگر نقطه ای از زلمه ای افغان، پاک نمی شود، زاانی این ُمير آاتی را ار فکر و اندیشه  
 ی  ویش جا داده اند زه پدران و نیازان آنان این جغرافیه را اا تند و ما، حفظ اش می زنیب.

تان، در افغانا هراسانی -فارپ زدی گان پارسیز آمان ایمایی او زه ااید در اراار اتب ملی پارای، رخ دیگری ا
مقدایی )کاک(  فارسخخخخخخیسخخخخخخم، دیدارشرار دآیب تا اه  وای اگر  واآان حقای  نیاووووووتند،  وب افيمند زه ما می دانیب 

شان  یر فارای در فرسددی ای بیش نیست اا ته اند. ما می دانیب زاانی زه از  ایران ار وردار اند،  زه دیگران 
ا واآند زه فارایاب ای شيور، در افغاناتان، اا  یدر زجای آینده ای زه دور نیاو، ايب  ویش را در واشيیو آای

صی  افغانی  چشب پوشی از حضور ما، زه  شویب )فرآنگ آای اومی و ا نمی  واآیب و دواو نداریب ای  اصیو 
اوووا  آااوووو مردمان  ود و این آیو عداب، فقط از عقواتی  ار دآد زه ویش را فراموش زنیب( ار اووور ما ناز  شووو

 نیاتند.« فار  یا پار »ارای این زه شکرگزار اند  -زشند و ظلب می ایننداتب می  درگیر در ایران
ر زه از چند دآه ای د اند ، مياداو زیادی اوووووا تهعن خخخخخر بی ها خخخخخیت د میان تهی فارسخخخخخیارای پروار نمودن  

پار  اوده و نامی نو ااو. در حالی زه مناان زیادی ارای تایین این دورغ،  -ایران گویا مفيوب شده ااوافغاناتان، 
وجود دارند و تماب ااووناد ایش از دو شرن ما اا ایران، در رااطه اه ناب آای افغاناووتان و ایران، تاادله ی راوومی شووده 

ز زردن جا ارای عنصوور پاراووی اه مينایی ااووو زه اند، زور زدن ارای تقلب فار  یا پاراووی در عوض ایران، اا
از ترداف ناب آای آویتی  ویش اا  تا ایاندازداوووقاوی در افغاناوووتان را اه شوووو   -امروز چند تاجیکاوووتانی و اوووتمی

اب )نا ه اد  فارایاب عقب مانده( ار اه آمان ظرفیو ی یا  می زند تاجیک ای، گاه چند دیوانه ی تاجیکاتانیفار
راوووووواند زه در فاجيه ی حازمیو م  چترالی در افغاناووووووتان )ارآان الدین( زود فيمیدند ی   لطی  اشووووووری ای می
 محض ااو. 

تيمیب اصط   پار  اه جای ناب ایران، اگر آیچ مفاد فزیکی نیاورد، اه تيمیب آن فرآنگ ا یف، زم  می زند زه 
زه اا واشيیو  یااندجدایی اه اوی شطب آایی دآنیو مردب ما از تماب اشوامی زه این جا، مایمل  پدری آنان ااو، در 

فاراوووواووووتان، دیدیب در حالی زه اه اصووووط   آای اووووتمی ملی در ایران، و تجراه ی تلع زنده گی مياجر افغان در 
عنصووووووور زاان و مدآب آنان )اه اصوووووووط   ازاریو مياجران افغان در ایران، تاجیکان و آزاره گان اند، اما آرگز 

آزاره ی »درصد  یر پارای ااو، ممار واشن نشد. صفو زشو  97در جدب آنان در ایرانی زه فارای و تشین( 
فاجيه ای آگاه زرده ااوووووووو زه اگر وایو    و افغانی زایف، افغانان تاجی  و آزاره را اه  وای از عم  « پاپتی

ات داب می زند، در اوی دیگر، آزاران افغان پر شترازاو حوزه ی فقیه، چند رحیمی و چند محق  ا یشان زه مينی ا
 اازگشووو اه افغان مانند زه اه مجردفرآنگی را اا اووتب پاراووی در ایران، مفيوب شووده اند، اه داووته آا و اصوونافی می 

زمین مقد ، می دانند چه گونه ار دآن رحیمی آا و آ ندک آای مزدور وایو فقیه اکواند زه: آن جا، نه آرمان 
، اه نفن افغاناوووتان، فاراوووی را در واشيیو آای  یر اناوووانی ، گوش جان مانیپاراووو ارشوووير پاراوووی اود، ا  یاد ی

 .ميطوف می زند
          الی، در دنیووووای مووووا، چیزی ارای نيووووان وجود نوووودارد 

  تب 
 
 
 

نمدنه ي درماندی گي در برابر فارسیسم من ر د متع ا. 
در این مكتدا از كارشخخكني مقامات دد تي در برابر رشخخد 

 فارسي، سهن رفته است.زبان هاي غیر 
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فارسیسم  تي اجازی ي نامگااري غیر از زبان 
فارسي را نیز نمي دهد. در این سند، ردي 

 از نامگااري تركي كدشیدی شدیدالیل داهي 
 جلدگیري شدد.

 
 
 
 
 
 

 
فارسیسم بي شرم سیارش مي كند نام اماكن در منرقه ي تركتباران ایران )شمال ایران( فقر به زبان فارسي باشد. 

سد بدترین گدنه ي تع ا د تعبیش زباني د قدمي  ، اگر از یكفارسیسم با پشتدانه ي ما ي ایرانپدیدی ي فاسد 
ز كدشیدی است به بهانه ي دیگر با تمام تدان نی، از سدي گااردرا براي تضعیف ملیت هاي ایران به نمایش مي 

 با ایجاد فا له د گسست در كشدر هاي همجدار ایران هم جلد ببرد. ، منافع اقلیت پارپ را در تمام منرقه،رداج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چدن  -، هدیت مردمان ا خخیل ایرانایرانیسخخم –فارسخخیسخخم  نمدنه اي از سخختم ملي در ایران كه پپ از رشخخد پدیدی ي
سخخا ه ي تركتباران ایران را  ، دی ها منرقه د فارسخخي د كردي شخخینی كلماتد با جان سخخازدمي تركان را هدشخخه دار 

 م دی كردی اند.
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ستا فارسیسم براي ت میل هدیش بر دیگران از هیچ بي شرمي دهین را به ماابه ي  ربه ، تباك ندارد د در این را
به « ایران»كار مي گیرد. نمدنه اي از كارتدن هاي تدهین همیز به ملت ترك ایران كه در نشخخریه ي ، به ي كشخخندی

ارش ، سیتشبیه كنند)مادر کیکا( ان را به سدسك كه كدشیدی بددند با تمسهر، ترك نشر رسیدی بددند د ضمن هن
، باعث جنجال هاي فراداني در هاهاي بهداشخختي را در غیراهسقي ترین شخخیدی، نمایش مي دهند. نشخخر این كارتدن 

 ایران شدند.
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 ی، كشخخخدركه بریتاندیان پپ از هن

هفریدند د )دد ت( « ایران»به نام 
 «پارپ»سكان هن را به دست اقلیت

سخخخخخخخپردنخخد، در راسخخخخخخختخخاي اهخخداف 
یراث ها ، زدددن ماسخخخختعماري هنان

تركان د د داشته هاي افتهارهفرین 
 هزاران سخخال ميعربان كه سخخر به 

نه»به عندان  -ندزد گا غاز «بی ، ه
چه به عندان نمدنه  د هن مي شخدد

، گدشخخخخه اي از فرهنگ همدی اسخخخخت
سخخختیزي قدم پارسخخخي را نشخخخان مي 

ی ترین چهری  دهخخد كخخه در مجعدل
، دقتي بر هسخخخخخخختي دیگران تخخاری 

، فقر به فكر هددش دسخخخخخخخت یافت
 است.

 

 معنيتدهین به دیگران به 
 قدرت. م كم گرفتن

رت این جدان شخخخخ   ردیدر  
، به دضخخخا ت دیدی پارسخخخي

شخخخخخخخدد كه دشخخخخخخخنام به مي 
، جخخایگخخای تركتبخخاران ایران

د د  گنخخخدیخخخد  در دنیخخخاي مخخخ 
 دارد.نیز فیشن پارسي
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 معمد ی د  تی فرهنگ شدی است. امر در ایران، تدهین به ترک ها،
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ندار مردم ایران که اکاریت هنان غیر فارسی اند را با انبدی دار د 
فارسی، م کدم به فنا کردی اند. در همه جا نقش  دای سگ 

 .است شدی دبرجسته  شدی  بلند  )پارپ= فارپ(
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 ملتی که تاری  ندارد، افسانه دارد )شاهنامه( -
 ملتی که منرر ندارد، تدهین دارد )فارسیسم( -
 دارد )پارسی= فارسی(ملتی که هنر ندارد، جدک  -
 ملتی که در بند چنین ملتی است، هیندی ندارد -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 

 دد نمدنه از مکاتا بلدچان در ایران
 

 
 

 
میراث فکری شعدبیه، فرددسی 

د فرهنگ با شکدی 
 پارسی!!!؟؟؟

سندی از بهشی از هرمان شهر 
پارسی یا بهشت مدعدد ستمی 

 گری در افغانستان
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ستیادی از نیت منارر اعراا  در  کنار ا
که اسخخاپ اقت خخاد ایران را تشخخکیل می 
به  های ها اعراا  قال پردژی  دهد، انت
منارر فارپ نشخخخخخین، انداع رری های 
اسخخختراتیژک تدسخخخعه ی فارسخخخیسخخخم در 

 ایران است.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 پاسداران با تاکید مکتدا م رمانه ی سپای 
 تبعیش بر علیه استهدام کارگران عرا.

 
 تدسعه ی فارسیسم با تغییر م یر زیست، فاجعه ی ه ددی گی ها      
 د هدای منارر عرا نشین ایران را به بار هدردی است.     
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 ادایل انقسا اسسمی -در ایراناعدام دسته جمعی کردان 

 .اند« در جغرافیای جهان سدم»د « سمبررسی ت لیلی پان فارسی»ت ادیر د اسناد این ندشتار، گرفته شدی از دد کتاا چاپ شدی د ناچاپ شدی ی  یادهدری:

 کارادر پشخخادر چاپ کردی اند که تقریبا   «اداری ی دارا نشخخر افغانسخختان»را شخخماری از ترکتباران ما تدسخخر  «دادنامه ی هاربایجان»بررسخخی ت لیلی پان فارسخخیسخخم یا »کتاا 
هرچند شماری از سایت های  ا  ایجاا می کند ددباری چاپ شدد.نسهه های چاپی هن در کتاا فردشی سبا، داقع دفتر مرکزی انتشارات میدند، به فردش رفته است د شدید

کردند د نسخخهه ی سخخافت این کتاا را منتشخخر می کنند، اما سخخهد ت های چاپی هن در افغانسخختان، بر کسخخی پدشخخیدی  سخخعیتان( افغانی )تاند، افغان جرمن هنسین، تدل افغانسخخ
 نیست.
 خخخخی ه، یکی از هدا ترین مدارک در جهت افشخخخخای ماهیت  011، کتابی سخخخخت که تقریبا  سخخخخه سخخخخال ز مات مرا دربرگرفته د با بیش از «در جغرافیای جهان سخخخخدم»کتاا 

کتاا در کابل د نبدد سخخخم د این هرمان شخخخهر دردغین سخخختمیان اسخخخت. بادجدد این که این کتاا کامس  همادی ی چاپ می باشخخخد، اما متاسخخخیانه بر اار رکدد بازار فردش فارسخخخی
ات غاست. در جدیی که به شدت زیر فشار تبلی ، تدفیر نشر نیافته«در جغرافیای جهان سدم»به شدت دچار هن شدی ایم، کتاا سد امکانات ما ی که تقریبا  از یک سال بدین 

( یک جهان سخخخخدم در جغرافیایمزددران ایرانی قرار داریم د سخخخخدگمندانه، به نمایندی گی از افغانسخخخختان، ر یمی ها به ایران می ردند، عدم چاپ کتاا های چدن این کتاا )
 ضایعه ی بزرگ در تبیین داقعیت هاست. 

افغانسخخختان، سخخختمیان دعدی می دهند، در تعمیم فرهنگ  نمایاندن رخ داقعی بهشخخختی که در
ایرانی، بازی نهدرند؛ « تدمان د لایر»راسخخخخخت پنداری، افغانان را کمک می کند  داقل با 

 زیرا ارش ارز فارسی، معلدم است. 
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