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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

 

 ۰۵/۱۱/۲۰۱۵                             تاند

 شو وښکنځل لوري له خلکو د رئیس دفتر د او ویاند رئیس اجرائي د
 

د افغانستان د اجرائي رئیس ویاند او د دفتر رئیس وروسته له دې د 
لوري وښکنځل شو چې د افغانستان یو لرغونی زرګونو افغانانو له 

 او تاریخي والیت یې د ایران وباله.

مجیب رحیمي، چې د افغانستان له نوم او افغاني هویته منکر دی، په 
فېسبوک کې د هرات د سفر عکس خپور کړی او ورسره یې 

باآلخره موفق شدم به شهر رویا و آرزوهایم هرات سفر » لیکلي:
ام و زیارت آثار باستانی  آروزی دیدن دوستان هراتیها در  کنم. سال

و تاریخی یکی از عمده ترین شهرهای خراسان و حوزه تمدنی 
ایران زمین بودم. سفری بود کوتاه ولی پر از خاطره و برداشت نو 

 «از یکی از شهرهای کشور.

پر هرات دعوه لرله او څو ځلي یې د ده دې خبرې د دې لپاره هم د ډېرو افغانانو حساسیت پارولی چې ایران پخوا 
 د دغه والیت د نیولو لپاره پر هرات حملې کړي دي.

 

رحیمي مخکې تر دې چې د اجرائي رئیس ویاند او د دفتر رئیس شي، په یوه فتنه اچوونکې خپرونه کې د افغانستان 
 له نومه منکر شوی و او ادعا یې کوله چې دا نوم پر افغانستان انګرېزانو ایښی دی.

رحیمي په خپله فېسبوک کې لیکلي چې مجبوره شوی اکثره تبصرې یا کمینټونه چې د ده پر لیکنې خلکو کړي دي، 
شود  تعداد زیادی را حذف کنم. اگر بحث و نظری دارید بفرمائید و اال با دشنام و توهین که نمی » ډیلیټ کړي:

ای معیوب و ناقص است که فرق بین  ندازهمشکلی را حل کرد. بیشتر این دوستان اصال درک و فهم شان به ا
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک واحد ملی و ایران زمین و ایرانشهر را به عنوان یک حوزه تمدنی یا حوزه 

 فرهنگی نمی دانند.-جغرافیایی

 خو له دې سره سره د رحیمي په پاڼه کې ځیني پاتې تبصرې په دې ډول دي:

 فرهاد احمد:

 ن و تاریخ كشور خود مان خبر دارید ؟أیا شما از تمد
 

 فواد مجید رحیمي:
 

 .تعلق دارد
 

 اصآل تو پچ مغز کور دل از تاریخ هرات باستان خبر نداری .
 

  این هرات باستان به ملت بزرگ تورکان افغانستان متعلق میباشد.
 

لی شیر نوایی بابا ،سلطان و گوهرشاد بیگم،حضرت امیر ع صاحب قران امیر تیمور بابا ،ظهیرالدین محمد بابر شاه
  ،شاه روخ میرزا اولوغ بیگ، و نام بگیرم زیاد این ها امپراتوری در آسیای میانه بود حسین بایقرا

میلیون اوزبیک ها در ایران باقی مانده است و تا امروز به زندگی  20از نسل صاحب قران امیر تیمور بابا تا هنوز 
  شان ادامه میدهند.

 
 علومات است و یک نقطه هم میگفته میشه.این است اندکی م
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 

 بریالی متین:

اگر ایران زمین نگوید پس ایران برایشان پول نمیدهد این هم یكى از انواع چاپلوسى است. نیمتان سر ایران فروختن 
 و نیمتان به پاكستان لعنت خدا سر هر دویتان شرم و غیرت هم چیزى را میگوید كه شما هیچ ندارید نامرد ها..

 اغا شېر هاشمي؛

حکومت نشته که حکومت واي د داسى خرو خوله به یي ماتوله او د داسى جاسوسانو ځاى تور زندان دى نه دا 
 هیواد بله دا چه دى افغانى نه بلکه ایرانى دهد

 پښتونولی پښتو

 تف به روې تو جاسوس ایران که یک والیت افغانستان را حصه کنوني تمدن ایران میداني.

 ارمان:

 نادان هستی وبی عقل

 خر در افغانستان مهاجر هستی ام میگی در زمین ایران هستم.

 نقیب الرحمن

شرم باد به تو رحیمی هی بی ننگ اگر روزی در هر گوشه از دنیا رو به روی شویم خو به یاد داشته باش یا ان 
 روز از تو است یا از من

 نجیب هللا امنیار:

ی کثافت و یا افغانی پدر سگ می شناسنت اما از ما افغانها البته بزرگان مان مثل این له ، وقتی ایران بری بنام افغان
اقا انقدر خاین هستند که دو دستی سرزمین خوده بنام ایران می کنند بدبخت حوزه تمدنی ایران در سرت بخوره 

 بدبخت جیوه خور آخوندهای ایران
 

 سیالب مسلم
تورا شما بی عقلی بوده در اینصورت سویه صنف دروازه را نیز مجیب رحیمی تو چی آدمی کودن استی .دوک

ندارید.محترم یکبار اگر زحمت نمیشه تاریخ را مطالعه کنید.بعد برای تان معلوم هواخد شد که در هرات مکان های 
شما  تاریخی توسط کیها اعمار گردیده.ولی شما مالمت نیستید زیرا شما سر تا پا فروخته شدید. همچنان وجدانهای

نیز فروخته شده در فطرت شما وطن فروشی نوشته شده.اگر از نگاه ادبیات دری نوشته شما وطن فروش را 
ارزیابی کرد سر تا پا مانندی خود شما از ادبیات ایرانی استفاده کردید.خودت خو مالمت نیستی.اما گلمرجان نیز به 

 وطن دوست جلوه داد. شما نیاموخته که چی طور در چشم مردم خاک انداخته خود را

 زرغونه فریتال:

 اذهان تان با تار غالمی بسته شده. اصالح نمیشوید

 امید احمدي:

 چقدر سخاوتمندانه خرج و مخارج پدر و مادر و خانواده تان را به دیگران میبخشید.
 به راستى كه بخشنده شما هستید و ادب را از بي ادبان باید آموخت و از بى عقالن

 

 اجمل اکبري:

هرچی بوت پاکی که کنی باز هم ایرانی ها تو را به اندازه مولی هم حساب نمی کنند. ناحق خودت را خیله خیله 
 .نکن

 

 حکیمیار عبدالعزیز:
اغای مجیب خجالت اور هست که در افغانستان عزیز زندګی میکنې هرات باستان را با ایران صفوی مرتبط 

 .میسازید
رومندانه ای همه ای افغانها درین نهفته هست که برادرانه ومتحدانه درین کشور تو باید بدانید که عزت و زندګی اب

 عزیز زندګی کنیم نه که. قوم پرستی ای بیهوده

 اجمل

اگر زحمت نه مېشه مجیب یک بار از قبر گرگین هم زیا رت کنید که از شمشیر میرویس هوتک هم برای تان قصه 
 اشد.کند ودرس عبرت برای شما وهم فکران تان ب
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