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 پیشگفتاری بر مجموعه دشمنان ارد بزرگ
 
 
 
 

گاھی از طریق شناخت درست دشمنان انسانھای سرشناس می توانیم به نکاتی 
و ارد بزرگ فیلسوف . دست یابیم که شاید به صورت عادی کمتر به آنھا توجه نماییم 

متفکر حال حاضر ایران نیز ھمچون ھر انسان برجسته دیگری دارای دشمنان 
 .بسیاریست که می توان آنھا را به سه دسته کلی تقسیم نمود 

 
ھمانند پان تورکھای (  کسانی که مخالف تحقق نظریه قاره کھن ھستند -1

 )ایران 
در واقع  ارد بزرگ ھستند و " کھکشان اندیشه" کسانی که مخالف نظریه -2

 .به دنبال تحقق نظریه دھکده کوچک جھانی می باشند 
ھمانند پشتونھای افراطی ( دشمنان تاجیک ھا و فارس زبانان افغانستان -3

 )افغانستان 
 

برای شناخت بھتر دشمنان اندیشه ھای ارد بزرگ نگاھی خالصه خواھیم داشت بر 
 .آنچه ارد بزرگ می گوید ، و یا وجود دارد 

 
 
 ه قاره کھن نظری-1

کند  ارد بزرگ در نظریه قاره کھن حوزه تمدنی ایران را در قالب یک قاره جدید مطرح می
تا کنون . شود قاره ایی از کشمیر و پامیر تا مدیترانه این قاره شامل بیست کشور می

ھای بسیاری برای تحقق این خواست انجام شده و ھمچنان ادامه دارد و صد  بحث
الفین این نظریه تجزیه طلبان کشورھای این محدوده ھستند چرا که البته بزرگترین مخ

ارد بزرگ . کنند آنھا از روح ھمگرایی و نزدیکی کشورھای منطقه احساس خطر می
داند یعنی یک مادر فرھنگی بزرگ  جایگاه ایران در قاره کھن را ھمانند یونان در اروپا می

او به صراحت از تبانی .  در خود داردکه بخش اصلی گنجینه تاریخی و فرھنگی قاره را
است نظریه او مبتنی بر  شرق و غرب برای بلعیدن حوزه فرھنگی مرکز جھان یاد کرده

گوید سلم و تور دو فرزند فریدون که یکی بر غرب و  سخن فردوسی است که می
نمودند برای تصاحب این سرزمین ایرج حاکم منطقه  دیگری بر شرق جھان حکومت می

را ) است ای از کشمیر تا مدیترانه نھاده نامیست که ارد بزرگ بر منطقه(ھن قاره ک
در نظریه . است گوید قاره کھن امروز توسط آسیا و اروپا بلعیده شده و او می. کشند می

. اند ھای آسیا و اروپا متجاوزین به حریم قاره کھن معرفی شده قاره کھن ارد بزرگ قاره
 کشور در ٢٠یابند و   و کشمیر آغاز و تا مدیترانه ادامه میقاره کھن از کوھستان پامیر

 .گیرند داخل آن قرار می
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  نظریه کھکشان بزرگ اندیشه-2

نظریه کھکشان بزرگ اندیشه دقیقا نقطه عکس نظریه دھکده کوچک جھانی مارشال 
کند جھان رو به انفجار  مک لوھان کانادایی است او با دالیل مستدل ثابت می

ارد بزرگ پیش بینی نموده که تعداد وبالگھا و سایتھا . ھای گوناگون است اندیشه
بزودی چندین برابر جمعیت کل جھان بشود و برای ھر سئوالی دھھا راه حل پیدا 

ھا را باعث تشدید جریان حاضر  او رشد ترجمه داده.شود که بعضا مغایر ھم ھستند می
البی در صحنه اندیشه در حال شکل داند و در نھایت معتقد است رستاخیز و انق می

فشارد که ایرانیان بخاطر پیشینه سترگ و  و در آخر بر این اصل پای می. گیری است
توانند پاشاھان آینده این  بزرگشان و ھمچنین خالقیت و نو آوری در صحنه اندیشه می

 .کھکشان باشند
 
 
  دشمنان ارد بزرگ در افغانستان-3

ھای  دستگاه. افغانستان و ارد بزرگ جریان پیچیده است در مورد پشتون ھای افراطی 
اطالعاتی برخی کشورھای عربی و بخصوص امارات متحده عربی و عربستان در تھیج 
روحی و خرابکاری در جنوب افغانستان با کمک پاکستان ھمکاریھای دراز مدتی داشته 

ی در اوضاع داخلی آنھا برای آنکه نقش خود را به عنوان مداخله کنندگان اصل. اند 
افغانستان کمرنگ کنند مدام سعی می کنند حضور صرفا معنوی ایران در افغانستان را 

بیش از حد بزرگ جلوه داده و کارھای خود را به ایران نسبت دھند آنھا با شانتاژھای 
متاسفانه گوش ھایی برای حرفھای خویش یافته اند که بازخورد آن را در جایی مداوم 
ارد بزرگ و احمدشاه مسعود سعی در تغییر نام  : بینیم در تایپیک بوک می فیسنظیر  

 .! افغانستان به خراسان را داشته اند 
احمدشاه مسعود ، : سه شخصیتی که ھمواره مورد اھانت آنھا بوده است عبارتند از 

در میان تایید کنندگان بحث جنجالی فیس بوک می توان ... ارد بزرگ و استاد ربانی 
که البته ھنوز معلوم نیست واقعا این اسامی متعلق . ام مقامات ارشد پشتون را دید ن

 .به آنان است یا که خیر 
 

مردم عادی کشورھای فارسی زبان ارد بزرگ را به واسطه جمالت و پندھای حکیمانه 
و البته بخش اصلی شخصیت ارد بزرگ در ھمین سخنان دیده می . اش می شناسند 

فانه عرصه تقابل ھای اجتماعی گاھی ھمه دستاوردھای فکری شود اما متاس
اندیشمندان بزرگ را ھم تحت شعاع خود قرار می دھد و دشمنان بی مھابا ھمه 

افتخارات بزرگان را در کام خواسته ھای خویش می سوزانند و یا حتی به کلی انکار 
 !.می کنند 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :نکته 
اھانتھای بسیاری خواھید خواند که از در مجموعه ایی که در اختیار دارید 

اما ھمین اھانت ھا می . ھمه شما به خاطر نقل قول آنھا پوزش می طلبم 
 .تواند چھره دشمنان ارد بزرگ را بیشتر و بھتر به نمایش بگذارد 
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 :فصل نخست 
 
 

و ) تجزیه طلب(پان تورک ھا 
 دشمنی با ارد بزرگ
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ماندانا / نگاھی به برنامه سیستم امنیتی " پانترکیزم  سایت
 "موساد

 :رئوف سمنانی 
 

آنچه طی یک ماھه اخیر در نوار شمالی ایران رخ نموده بسیار مھم و قابل تعمق می 
اینکه ناگھان دھھا . اشی عمیق به ریشه ھا توجه کنیم باشد بایسته است با کنک

سایت و وبالگ به شکل ھدفمند شروع به ناسزا گویی و اھانت به شخصیت ھای 
معتبر و نام آشنای عرصه فرھنگ ما نظیر استاد فردوسی و ارد بزرگ بنمایند ساده 

و امر ھر چند نوع و شیوه انتقادھا در بد. این موج در دل خود حکایتھا دارد . نیست 
ساده می نمود اما بمرور نشان داد دستھایی در حال موج سازی ھستند که کامال با 

جنگ روانی آشنایند و می دانند ایجاد و امتداد یک موج تا چه اندازه می تواند آنھا را به 
 .ھدفشان نزدیک سازد 

 
 

ان داشتن کلیدھایی نظیر نشست نھم سران کشورھای ترکی زبان در شھر نخجو
آذربایجان و تبانی آنھا برای ایجاد شورای ھمکاری کشورھای ترک زبان که البته این 
نام دیپلماتیک و روئین جریان است خود می تواند از صف بندیھایی در نوار شمالی 

 . ایران خبر دھد
 
 

نشست سران کشورھای ترکیه، جمھوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، 
 کشور 13 به خود آنھا ختم نمی شود و این مجموعه کشورھا ازبکستان و ترکمنستان

دیگر را که گویش ترکی در خود دارند را نیز به اشکال گوناگون مورد حمله قرار می 
اما بیراه نخواھد بود اگر بگویم بزرگترین مانع این اجالس کشور ایران بوده و . دھند 

 . ھست 
 
 

بخشی از کشورھای .  بدن خود جداست ترکیه به عنوان سر جریان پان تورکیسم از
ارمنستان و ایران گردن پان تورکھای . تازه استقالل یافته این بدن را تشکیل می دھند 

ارمنستان چون بکلی از نظر فرھنگ ، زبان و آیین با این . ترکیه را در اختیار خود دارند 
سیستم مجموعه کشورھا ھمراه نیست خود بخود پاسخ شانتاژھای خبری را به 

پس تنھا راھکار . نمی دھد ) موساد(سازمان امنیت اسرائیل + اطالعاتی پان تورکھا 
از این روی در یک ھمکاری پشت پرده . تجزیه شمال غربی ایران توسط آنھاست 

مجموعه دستگاه ھای اطالعاتی چندین کشور در حال پی ریزی شیوه ھای گوناگونی 
دم تورک زبان ما با دیگر گویش ھای ایرانی برای موج سازی و جدایی افکنی بین مر

بھترین فضا برای این کار موج سازی اینترنتی در قالب صدھا سایت و وبالگ . ھستند 
 .به اسامی گوناگون و جعلی است 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


انواع مقاالت برای این سایتھا و وبالگ ھا فراھم می شود و آنھا به شکل زنجیره ایی 
ند و چون اسامی بعضا ایرانی و با زبان فارسی مطالب را به یکدیگر منتقل می کن

است تصور می شود اینھا توسط ھموطنان ترک ما نوشته شده در صورتی که 
 .سیستمی فوق العاده پیچیده و مخوف در حال راھبری این جریان است 

 
 

و . فرھنگ مشترک ایرانیان است " پانترکیزم موساد" بزرگترین مانع سیستم امنیتی 
یده نیست شاه بیت این فرھنگ در شاھنامه فردوسی است لذا این بر کسی پوش

سیستم صدھا کتاب گران قیمت شاھنامه را خریده و به شکلی نمایشی به آتش می 
کشد و مدعی می شود این کار فرزندان ایران است آنھا با خورد گیریھای ناثواب از 

و در نھایت صدھا مقاله و . شاھنامه ھمانھا را بر علیه خود فردوسی بکار گرفته اند 
 . خبر از این جریان برای خویش ساختند 

 
 

اما این جریان به استاد فردوسی ختم نشد و آنھا به جامعه امروزین و نخبگان امروز 
ھمه ما می دانیم ارد بزرگ اندیشمند و متفکر . ایران ھم نظری ویژه داشته و دارند 

یشترین سعی را برای ھمگرایی برجسته کشورمان که خود یک ترک زبان است ب
 . منطقه ایی در نظریه جھانی قاره کھن به خرج داده است 

 
 

برای تخریب وجه اجتماعی و علمی و ھمینطور " پانترکیزم موساد" سیستم امنیتی 
شخصیتی ارد بزرگ در طی ھمین ایام برگزاری اجالس سران کشورھای ترک زبان 

ن منتشر ساخته و آن را در گردونه زنجیره دھھا مطلب و نوشته به شکلھای گوناگو
 . ایی انتشار سایتھا و وبالگھای زنجیره ایی خود قرار داده است 

 
 

ارد بزرگ می گوید نقشه . شاید بھتر است مختصری در مورد نظریه قاره کھن بنویسم 
قاره ھا مورد تایید ما نیست ھمانگونه که یونان مادر فرھنگ اروپاست و چین مادر 

حوزه فرھنگی . ایران مادر فرھنگ قاره کھن است . گ شرق و قاره آسیاست فرھن
قاره کھن از کشمیر ھندوستان تا قبرس و از آستارخان در شمال دریای مازندران تا 

. او می گوید این اندیشه استاد فردوسی نیز بوده است . خلیج فارس امتداد می یابد 
فریدون جھان را به سه بخش تقسیم کرد در داستان فرزندان فریدون می خوانیم که 

تور را به چین و شرق فرستاد ، سلم را به اروپا و روم و قاره کھن و ایران را به ایرج 
پس چندی سلم و تور با نیرنگ ایرج را کشتند در ایده قاره کھن ارد بزرگ می . سپرد 
اروپا و (و تور امروزه قاره کھن و حوزه فرھنگی آن مورد تجاوز فرزندان سلم : گوید 
 .قرار گرفته و احیای قاره کھن در واقع آرزوی دیرین حکیم توس نیز می باشد ) آسیا

 
 

" چون بستر قاره کھن حوزه فرھنگی ایران باستان است موجب شد سیستم امنیتی 
بیشترین حمله خود را معطوف به نظریه پرداز و اندیشمند کشورمان " پانترکیزم موساد
 تا آنجا که ارد بزرگ را خط دھنده اصلی جریانھای ضد ترکی معرفی ارد بزرگ بنماید

آنھا در حال حاضر به روشھای مختلف جنگ روانی و خبرسازی در حال . می کند 
نظریه (و ارد بزرگ ) شاھنامه(برداشتن موقعیت اجتماعی و مردمی استاد فردوسی 

خود را جای گزین این می باشند اگر آنھا بتوانند فرآورده ھای مسموم ) قاره کھن
 .فرھنگ کنند بخش مھمی از مسیر را پیموده اند 

اسامی جعلی و انحرافی نظیر اوجاالن ساواالن ، بوزقورد موغانلی ، ابراھیمی 
دوشونجه و یا تورکلری خوراسان ھمه بخشھایی از این پروسه ، برای پاکسازی 

 یافت که به این موج در داخل ایران ھم گاھا کسانی را می توان. فرھنگی ماست 
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مسموم ھمراه شده اند و بعضا خورک تبلیغاتی برای آنھا فراھم می آورند ھمانند 
 . حسن راشدی 

 
 

راھکار مبارزه با ھماھنگی شوم صھیونیزم و پان تورکیزم در ھوشیاری و داشتن برنامه 
 گام جنگ روانی را نمی توان صرفا با یک سخنرانی و یا یک. ھای مدون و دقیق است 

باید با روشنگری مداوم تحرکات شوم این قیچی نامشروع یعنی . ساده از میان برد 
صھیونیزم پان تورکیزم را بر مال کرد و در عین حال گام ھای ریشه ایی برای عقیم 

 ...و از آن جمله است مقابله به مثل . کردن رویاھای آنھا برداشت 
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 :نظرات عمومی 

 
 
 

 ...اسماعیل آستانه گفت
 

متشکرم مطلب ھوشیار کننده ایی بود کسانی که از تجزیه ایران و پان تورکیزم حمایت 
. کنند فرزند این آب و خاک نیستند و دشمن ایران و تاریخ این کشور پھناور ھستند 

ان به یکدیگر وصل می ترکیه و جمھوری آذربایجان کور خوانده اند اگر فکر کنند از راه ایر
 .شوند 
 ١:۴٢، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ١۴

 ...محرم گفت
 

 من یک ایرانی تورک زبان در شھر خوی ھستم
ھیچ وقت کشورم را به خاطر ترکیه و جمھوری آذربایجان رھا نمی کنم ما ایرانی بدنیا 

 .آمده ایم و ایرانی می میریم
 

 .کسی که وطن فروشی می کند بی غیرت است 
 ٢:٠٨، ساعت ٢٠٠٩ر  اکتب١۴

 ...رزاقی از کرج گفت
 

جمھوری آذربایجان و ترکیه بخواھند دم درازی کنند بالی بر سرشان می آوریم که دیگر 
 .از این خیالھای خام نکنند 

 
 جنوب ما یه سری مجنون داریم به نام شورای ھمکاری خلیج فارس

د ما ھم فردا درخواست حاال شمالمون ھم داره شورای ھمکاری ترکی راه می افته الب
 ...عضویت می دیم ھمونطور که به شیخ نشینھای جنوب دادیم

 ...تنھا را ایجاد قاره کھن است که ایران نبض آن است و نه مھمان آن 
 ٢:٢٣، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ١۴

 ...ناشناس گفت
 

 .به كوري چشم دشمنان روز تولد دوباره آذربايجان را جشن خواھیم گرفت
 سوزلو
 ۴:٠۵، ساعت ٢٠٠٩بر  اکت١۴

 ...حمزه ظريف گفت
 

 با سالم خدمت شما دوست عزيز و متعھد به وطن
 

 الحمدهللا الذي جعل عدونا من المتمسكین بوالية الشیطان و من الحمقاء
 

اينچنین نیست كه آنھا مي پندارند بلكه اديبان و شاعران ما در مواجھه با شاھنامه 
 چاپ نموده اند و از بي اطالعي اين بدخواھان فردوسي آنرا به زبان مادري ترجمه و

است كه در گوشه اي حركتي را مي خواھند به ما نسبت دھند كه در اين مجال 
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 :گويند
 اي مگس عرصهء سیمرغ نه جوالنگه توست
 عرض خود مي بري و زحمت ما مي داري

 
 قويوب جنگ اوچون پھلوانالر آياق

 
 بیـرينه قاباق-گلیب دوردوالر بیـر

 
 وب رستمي ائتدي سھراب اوناگؤر

 كي ـ اي پیر يوخ سنده شرم و حیا
 

 :از شاھنامه منظوم تركي حكیم ابوالقاسم فردوسي بكوشش و تالیف
 میر ھدايت حصاري

 1374ناشر نشر گلفام 
 ۴:١٣، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ١۴

 ...ایرانی آزاد گفت
 

 پاینده ایران
  در تارنمای خود قرار دادمبا درود و سپاس از مطلب ارسالیتان با اجازه شما

 ۴:٣۵، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ١۴
 ...ناشناس گفت

 
 زنده باد رضا خان کله پوک

 ٩:٢۴، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ١۴
 ...اردبیلی گفت

 
 .جمھوری آذربایجان اگر اورزه داشت ھمان قره داغش را نجات می داد 
رائیلیھا ،دوستی ما مردم تورک ایران ھیچوقت با یه سری آدم بی دین و ھم غذا با اس

 نداشته و نداریم
 ١٠:١٠، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ١۴

 ...ناشناس گفت
 

 نظراتوازادکنی کونت پاره س
 تھران کابل سه شنبه
 ارد بزرگ ھیتلر کوچک

 ٩:۴۶، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ١٨
psdkگفت ... 

 
 پاینده ایران

 ٧:٠١، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ٢٨
 ...ناشناس گفت

 
 ه داریدخوب شما ھم با ارمنستان رابط

 ٧:٠٣، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ٢٨
 ...وحید شریعت رضوی گفت

 
خوب ارتباط با ارمنستان که در طول تاریخ یا بخشی از ایران بوده و یا یک ھمسایه 

به نظر شما ارتباط باکو و اورشلیم از نوع ارتباط ایران با . مھربان چه اشکالی دارد 
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 ایروان است ؟
 

برای مخاصمه با ایران آیا فکر می کنید ایران به کمک باکو از اسرائیل کمک می خواھد 
 !ایروان اینچنین نیازی دارد ؟

 ١۴:١٨، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ٢٩
 ...ناشناس گفت

 
با درود به سایت شما سر زدم و خواندم و لینک دادم تا استدالل و نوشته ھای 

 قانیبا ارادت و اخالص محمود دھ. تاریخی شما دم دستم باشد و ھمیشه بخوانم
 ١۶:۵٢، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ٢٩

 ...ناشناس گفت
 

www.dehgani.persianblog.ir 
 ١۶:۵٣، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ٢٩

 ...ناشناس گفت
 

 با درود
 ھم میھن گرامی

 نویسید؟ چرا نام دریای مکران را در نقشه دریای عمان می
 پاینده ایران

 رضا
 ۴:٢٨، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ٣

E.ZAگفت ... 
 

mossalaman iraneman ra tark nemikonim..chon ma (turkha) budim ke 7000 
sale pish be name sumer dar iran budim va zendegi mikardim va alefba va 
adad kashf mikardim va bad name ARYAN ra bar ruye keshvareman 

gozashtim ke be morure zaman shod IRAN..na farshaei ke 2500 sale pish az 
biyabanhaye hendustan be irane ma kuch kardand..tanha moshkele ma 
zabane iran mibashad ke be zudi in moshkel ham hal khahad shod.. 

Yashasin Iranim,Yashasin vatanim 
 
 

Erfan.za 
 ١١:٠٠، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ٣

 ...یاخشا گفت
 

 زنده باد ایران
 زنده باد پارت ماد و پارس

 ٨:٢٠، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ۵
 ...ناشناس گفت

 
 اھل كدام شھري؟:از ارسطو پرسیدند

 من يكي از شھروندان جھانم:گفت 
 .فرھنگ و زبان ھر ملتي پلي است براي تاريخ آن ملت

 قانون اساسي ايران مي 20 و 19د با مراجعه به اصول شما كه دم از عدالت مي زنی
را در زير )قومیتھاي ايراني(بینید كه چطور با زير پا گذاشتن آن ھمه فرزندان يك مادر 

 !!!!قربانب مي كنند)قوم فارس(پاي يك فرزند
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 !!!!!!!!!!!!!و اسم اين را عدالت كوروشي میگذارند
 ٢:١۵، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ۶

 ...ناشناس گفت
 

 خوب شما ھم سوخت تانک ھای ارمنستان راتامین میکنید
 ۵:١٢، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ٧

 ...ناشناس گفت
 

 سپاه تروریست بنا به اخبار مردمی در قره باغ سنگرسازی میکند
 ۵:١٣، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ٧

 ...آیدین گفت
 

 پان تورکھا به نظر من آبشخور اصلیشان روسیه است
 دھای تصمیم گیری اسرائیل و باکو تسلط دارندچون خود روس ھا بر نھا

 روسیه ھمیشه بدنبال تسخیر ایران بوده و ھست
 مدیران احمق جمھوری آذربایجان بدنبال قتل عام ارمنستان ھستند

نسل کشی می خواھند بکنند چون ایران بغل گوششان ھست می ترسند و گرنه 
به عشقشان که ھمان ترکیه مطمئن باشید تا االن ارمنستان را صاف می کردند تا 

 !است برسند
 ٧:١۴، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ٨

 ...آیدین گفت
 

در ضمن به این بنده خدای که گفته سپاه برای ارمنستان سنگر سازی می کنه ھم 
 می گم

بابا جان ارمنستان اینقدر ھم بی اورضه نیست می خوای دروغ بگی یه چیزی بگو که 
 تو عقل بگنجه

 ز ماموران جمھوری آذربایجان به زن محجبه ایرانی را شنیدی؟در ضمن داستان تجاو
 ٧:٢١، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ٨

 ...ناشناس گفت
 

دوستان عزیز فرھنگ و تمدن ایران بسیار نیرومند تر از آنست که مرا از این رویدادھا 
ھزاران سال پیش از این دولتھا، ایران بوده و ھزاران سال پس از فرو رفتن . نگران کند

نگلستان در زیر آب و فروپاشیدن آمریکا و انحالل روسیه و نابودی آخرین صھیونیست، ا
ھنوز ھم . من از گذشته ھای دور نمی گویم.ایران و زبان پارسی بر جا خواھند بود

ھمین ایران امروز پانزدھمین کشور پر جمعیت جھان و پانزدھمین کشور پھناور جھان 
ھنوز ایران سرمایه ھای بزرگ .تصاد جھان بود ،ھفدھمین اق2009است که در سال 

را دارا است که اگر در جای خود ) که البته بسیاری از آنھا ھم آذری ھستند(انسانی 
بیایید به . قرار گیرند می توانند ایران را به یکی از پنج قدرت نخست جھان تبدیل کنند

ه پردازیم؛ به تسخیر جای اینکه وقت خود را با چیزھا تلف کنیم، به مسایلی مھمتر ب
سینماھای جھان با فیلمھایی پر شکوه؛ به حضور در کتابخانه ھای جھان با رمانھایی 

اینھا به دولت ربطی ندارد و ... به یادماندنی، به حضوری نیرومند در فضای مجازی و 
 .بستگی به کوشش و ھمت ما دارد

 ١۵:١٩، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ١٨
 ...ناشناس گفت

 
 در کنار درای ملتموج اندیشه 

 ھفته نامه خبری تحلیلی
 ۴:۴٩، ساعت ٢٠٠٩ دسامبر ۴
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 ...ناشناس گفت
 

باسالم به نظر من ھمه اينھا يك سري به بیراھه كشاندن مردم ما ايران است 
تافكرمان را معطوف مسائل حاشیه اي بزنیم واز اصل كار يعني نواوري وخالقیت فاصله 

 بگیريم
 ٢٢:١٧، ساعت ٢٠١٠ مارس ٢

 ...ناشناس گفت
 

سالم این مزد رابرای اسرایل دارم که ھیچ غلطی نمیتوانید علیه ایران وفلسطین و 
 لببنان نمی کنید

 ۶:٢٠، ساعت ٢٠١٠ مارس ١٣
 ...ناشناس گفت

 
 .چون ایران نباشدتن من مباد

تجزیه طلبان کورخوانده اند،فرزندان ایران زمین این .ایران ایران است به وسعت تاریخ 
 .ه را به احدی نمی دھنداجاز

 .قباداز کرمانشاه
 ٢٢:۵۴، ساعت ٢٠١٠ مارس ٢٩

 ...ناشناس گفت
 
 چو ايران نباشد تن من مباد بدين بوم و بر زنده يك تن مباد]

سال دفاع مقدس با ھمه كینه توزيھا نتوانستند در مقابل ايران 8تمام دنیا در طول 
رافرازي ھر چه بیشتر ايران بكوشیم كه عددي نیستند براي س... موفق شوند تركیه و 

 اقوام مختلف ايراني ھمانندگلھاي رنگارنگ يك گلزار میباشند
 بنده يك آذري ھستم كه به ايراني بودنم افتخار میكنم

 ھمانطور كه از خوزستان دفاع كرديم از ھر ذره اي از خاك ايران دفاع خواھیم كرد
 ٢٣:۴٢، ساعت ٢٠١٠ مارس ٢٩

 ...سعید از تبریز گفت
 

سالم و درود بی پایان به میھن پرستان ھمه ملل حب وطن از مقدسترین احساسات 
 را دوست 1823بشری و الطاف الھی است من چرا وطن اشغال شده سالھای 

 نداشته باشم بامید روز رھایی ھمه ملل از بند اسارت
 ٣:٣٠، ساعت ٢٠١٠ ژوئن ٧

 ...ماندانا گفت
 

 خوب بود
 ۴:٣٩، ساعت ٢٠١٠ ژوئن ١٧
 
 
 
 
 

کل متن باال از آدرس زیر برداشت شده 
 :بود 

html.13_post-blog/10/2009/com.blogspot.iransarzaminpak://http 
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اھانت به مفاخر باید پایه ایران زمین و سکوت / ماندانا 
  اصطالح مستقل خبریسایتھای به

 

 
 
 

طی یک ماھه اخیر موجی سازماندھی شده از سوی کشورھای بیگانه که 
توسط تجزیه طلبان داخلی به نمایش در می آید مدام در مقاالت و نوشته 

ھای مختلف شخصیت ھای بزرگ و غیر قابل انکاری ھمانند حکیم فردوسی 
آنچه . یز خود قرار داده اند و ارد بزرگ را مورد شدیدترین واژه ھای اھانت آم

آنھا می کنند جای تعجبی ندارد چون بدنبال نابودی ایران زمین ھستند و در 
نھایت می دانند کشوری که فرھنگش خدشه یابد رو به ضعف می گراید و 

دوست ھم اندیش و میھن پرستم فھیمه سرابی . آماده تجزیه می شود 
: ھای آنھا را در اختیار سایتھای نوشته است خبر این حمالت و لینک اھانت 

قرار داده است اما تنھا سایت الف ... تابناک ، الف ، گویا نیوز، میزان ، فردا و
به این اعتراض لینک داده است و بقیه آنھا تا این لحظه که من این متن را 

باید از این سایت ھای به اصطالح مستقل ! می نویسم سکوت کرده اند 
رگترین شاعر تاریخ ایران و جھان و ھمچنین بزرگترین پرسید توھین به بز

شما که !!! اندیشمند حال حاضر ایران برای شما این قدر کم اھمیت است 
دائما این روزھا در حال مچ گیری از رقبای سیاسی خویش ھستید برایتان 

می ! اعتراض در مقابل این حرکات ھای فرھنگی ، بی ارزش جلوه می کند 
نگ نابود شود کشتی و عرشه ایی برای قدرت نمایی شما نیز دانید اگر فرھ

 باقی نمی ماند ؟

در نھایت ضمن ابراز تاسف از این ھمه بی مباالتی سایتھای مطرح 
کشورمان نظر شما را به لینک ھای زیر جلب می کنم که پر است از اھانت 
ر به فرھنگ ، تاریخ و مشاھیری ھمچون حکیم فردوسی و ارد بزرگ ، تا اگ

شما مخاطب گرامی دستی در نوشتن دارید در اعتراض به این حمالت شوم 
 : در ھر جایی که الزم می دانید اعتراضیه ایی بنویسید
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http://dusunce.blogfa.com/post-218.aspx دوشونجه  
http://dusunce.mihanblog.com/post/6 دوشونجه  

http://www.cloob.com/club/post/show/clubname/azerbayijanilar/topicid/1959309 ھمان  
http://groups.yahoo.com/group/AzerNews/message/32349 مسیر ارتباطات گروھي آنھا 

http://far.baybak.com/shomareh_782.azr اوجاالن ساواالن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جریانھا نوشته بودم در لینک زیر موجود قبال در اعتراض به این  که مطلبی
 : است

http://iransarzaminpak.blogspot.com/2009/09/blog-post_28.html 

 

 
 

 : متن باال از این آدرس برداشت شد
com.blogspot.iransarzaminpak://http
html.post-blog/10/2009/ 
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ماندانا / تجزیه طلب ھا دوباره برای تقسیم  
 !!!ایران صف آرایی کرده اند

 
 

تی سازمان یافته طی یک ماه اخیر ھجوم و ناسزا گویی تجزیه طلبان افراطی در حرک
به حکیم فردوسی و ارد بزرگ اندیشمند نام آشنای کشورمان طی مقاالت متعددی 

پیش از . صورت گرفته است این مسئله سئواالت بسیاری را در ذھن ایجاد می کند 
 :ماریم ھر صحبتی محورھای حمله به این بزرگان را بر می ش

 

 

 اینکه فردوسی و ارد بزرگ عاشق ایران ھستند و از ایران گفتن از دیدگاه -
 پان ترکھا و تجزیه طلبان جرم است

 

 اینکه ھر دوی آنھا بدنبال ایجاد مصونیت برای یکپارچگی ایران بوده و -
 ھستند فردوسی با شاھنامه و ارد بزرگ با نظریه قاره کھن

 

نامه و نظریه قاره کھن حمایت کرده اند یک حرکت  اینکه ایرانیان از شاھ-
 !شوونیستی پارسی است 

 

 چون شاھنامه سوزی در ایران نیست و ارد بزرگ ھم سر به نیست نشده -
 .است پس حاکمیت دستش با فردوسی و ارد بزرگ در یک کاسه است 

 

 چون شاھنامه و نظریه قاره کھن مصونیت سازی برای تمامیت ارضی -
جود می آورد پس دست نھاد ھای امنیتی در شاھنامه و نظریه قاره ایران بو

 .کھن وجود دارد
 

با ابن که فردوسی از توس است و ارد بزرگ از تورکھای خراسان شمالی ، -
اما تنھا به خاطر احترامی که به ھویت تاریخی و زبانی کشورمان می گذارند 

 .رده می شوندشم! از سوی پان تورکھا جزو سگ ھای شوونیست فارس 
 

 

این محورھا در مقاالت و اھانت ھایی که از سوی کسانی ھمانند اوجاالن ساواالن ، 
 .و یا فردی به نام ھای یورد و آراز مداوم در حال پیگیری است )دوشونجه(ابراھیمی 
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برای دیدن اوج سفسطه و ھزیان گویی این باند بیمار نظر شما را به بخش ھای از 
 :ن ساواالن جلب می کنم نوشته ھای اوجاال

 

 -ارد بزرگ و فردوسی الگوھای آخوندھا و حزب اللھی ھای حکومت شیعه 
 فارس

محبوب دلھای حزب » ارد بزرگ«ھیچ می دانید مدتھاست که فردوسی و 
اللھی ھا و انجمن اسالمی و جامعه اسالمی و بسیج دانشجویی و بسیج و 

دمداران حکومت استعماری سپاه و اطالعات و اطالعات سپاه و تمام سر
نص صریح «شیعه شده است؟آیا می دانید که اینھا مدتھاست-فارس

می دانند و از »الریب فیه«را به مثابه کتاب مقدس ما » شاھنامه فردوسی
سرجان ملکم «دویست سال پیش ھمراه با استادان اعظمشان ھمچون 

نامه شاھ«در محافل سری فراماسونی شان »پلید فراماسون انگلیسی 
برای درست کردن تاریخ و شاخ و برگ دادن به » تفسیر شاھنامه«و »خوانی

ایرانی برگزار کرده و می کنند؟ -ھویت جعلی و استعماری فارسی
وسیاستھای پلید نژادپرستانه شان را مثل اربابشان انگلیس از داخل 

شیعه اتخاذ ودرک و تبیین می کنند؟پس اگر ما -شاھنامه فردوسی فارس
طلبان تورک داخل و خارج به درستی به این کتاب مجعول فوق العاده ھویت 

خطرناک و تفرقه آفرین حمله می بریم به دلیل دشمنی مان با ملت فارس 
نیست بلکه به دلیل آگاھی دادن به فرزندان تورک ایران است که در این 

نشوندو ... مملکت تک زبانه و اھریمنی فریفته این کتاب و تخت جمشید و 
تبدیل به پان ایرانیستھای پان فارسیست ضد تورک دوآتشه نگردند و برای 

حمله » کانون توطئه«ما به درستی به .مقابله با خود ما خنجر را از رو نبندند
 .می کنیم

 

http://milliharakat.com/articleno812.php 
 

یرد مباحثی تراکم تضاد در درون این صحبتھا به آن اندازه است که آدم خنده اش می گ
فردوسی که ھزار سال پیش میزیسته ، ارد بزرگ که زنده است ، نھادھای : چون 

، ! ، فراماسونرھا !امنیتی که بخشی از حاکمیت ھستند ، سرجان ملکم خان 
 ...، فارس ، شیعه و! استعمار و ھویت جعلی

 

 را در اما یک نکته کامال مشخص است و آن اینکه تجزیه طلبان دل نگرانی ھای خود
 .کنار ھم چیده اند و بر سر ھم میھنان خود می زنند

 

 100اگر فردوسی مال !! آنھا سعی دارند حکیم فردوسی را از صد سال پیش بخوانند 
شاھنامه فردوسی : سال پیش بود نادر شاه افشار صدھا سال پیش نمی گفت 

 .خردمند ، راھنمای من در طول زندگی بوده است 
 

 سال اخیر است فرزند زنجان و شیخ اشراق سھرودی 100سی مال اگر ایران و فردو
به خاطر خواندن اشعار فردوسی در زندان جیره غذایش قطع نمی شد و کشته نمی 

 .شد 
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و اگر فردوسی نبود سعدی نمی گفت چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برآن 
 ...تربت پاک باد و

 

 
 

اھنامه به کلی دروغ و بی پایه و اساس پس بحث تاریخی پیرامون زمان سرودن ش
است دیگر آنکه از نظر جایگاه فردوسی ھم که گویاست ھمه ایرانیان در طول تاریخ 

دوستش داشته اند و اینھایی ھم که می خواھند آذربایجان را جدا فرض کنند با 
روح ابومسلم : سخنان بزرگان خود درگیرند ھمه می دانیم بابک خرمدین می گفت 

انی در من حلول کرده است و یا عشق سھرودی به شاھنامه و یا عشق و خراس
وطن پرست : عالقه ستارخان و باقر خان به حکیم فردوسی که ستار خان می گوید 

و یا در رویداد . ترین کسی که شناخته ام ھمانا فردوسی ، پیر مرد توسی است 
ر خان به او گفت قشون یکی از یاران ستار خان در حضور باق: تاریخی می خوانیم 

اگر مزدور ھم : دولتی رحمی ندارند و به ما مزدور می گویند، ستارخان پاسخ داد 
حکیم فردوسی ھم وقتی : باقرخان ھم گفت . باشیم مزدور مردمیم نه اجنبی 

 .شاھنامه را می نوشت در ایران غریب بود 
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مکتب «که در بخش » فردوسی«استاد شھریار در قطعه شعر بلند 

کشور یادھای یک قوم «دیوانش درج شده، با بیان اینکه ایران » شھریار
مان را یاد آور شده  باشد، عظمت تاریخی سرزمین می] آریایی[» اصیل
 :گوید می

 
 

 در قعر ھزار سالة غار قرون
 
 

 از کشور یادھای یک قوم اصیل
 
 

 کانجا قرق غرور قومیت اوست
 
 

 یک منظره شکوھمندی خفته است
 
 

 یک دورنمای دلفروز تاریخ
 
 

 !ایران قدیم
 
 
 )1115 ـ ص 2دیوان ـ ج (
 
 

 ما  شھریار، فردوسی را پیکرة غرور ملیت ایرانی و خالق غرور قومیت
 :کند داند و او را فرمانده جنگھای فرھنگی ایران زمین معرفی می می

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 توفنده از او حمیت و احساسات

 
 

 داننده راز انفجار کلمات
 
 

 ھای جنگی  به روی نقشهافتاده
 
 

 فرمانده جنگھای فرھنگی ماست
 
 

 خالق غرور قومیت ما
 
 

 او شاعر ایده آل ما فردوسی است
 
 
 )1116  ـ2ج  دیوان ـ(
 
 

کند و بدین سان از کاخ  قلم فردوسی در نظر شھریار، کار ھزاران جنگجو می
 :نماید بلند زبان فارسی مراقبت می

 
 

  استاو شاعر قھرمان ما فردوسی
 
 

 ...او را قلم آن کرد که شمشیر نکرد
 
 

 ...او کاخ زبان پارسی کرد بلند 
 
 

 آل ما فردوسی است او شاعر ایده
 
 

 ھا تصویر کند عشق و فداکاری
 
 

 ھا ھا و فداکاری واال منشی
 
 

 ...تصویر کند مفاخر ایران را 
 
 
 )1118ھمان ـ ص (
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ین تاریخ منظوم ایران ـ را و در پایان، چنین عظمت فردوسی و شاھنامه ـ ا
 :شود یاد آور می

 
 

 دنیا ھمه یک دھن به پھنای فلک
 
 

 بگشوده به اعجاب و به تحسین تمام
 
 

 با ھر چه زبان و ترجمان دل و جان
 
 

 :گویند در گوش تو با دھان پر می
 
 

 فردوسی و شاھنامه جاویدانند
 
 
 )1121ھمان ـ (
 
 

http://naria2.blogfa.com/post-92.aspx 
 
 
 
 

و اما در مورد اھانت به ارد بزرگ متفکر و اندیشمند 
 کشورمان

 
 
 

 
 
 

ارد بزرگ در نظریه قاره کھن به چرایی وجود قاره ھا و چگونگی شکل گیری آنھا اشاره 
می کند و در نھایت پرده از رازی شگرف بر می دارد او می گوید اروپا در زیر سیطره 

خش فرھنگ چین و عرب دایه دار میدان ھستند حال فرھنگ یونان است و در آسیا دو ب
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آنکه تمدن ایران باستان با این که حوزه تمدنی بسیار بزرگتر و غنی تری داشته است 
. اما بخاطر بذر استعمار و خود خواھی بعضی از کشورھا کم رنگ شده است 

، قزاقستان ، ازبکستان ، تاجیکستان : کشورھای محدوده قاره کھن عبارتند از 
قرقیزستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، افغانستان ، شمال باختری ھندوستان 

، پاکستان ، ایران ، عراق ، ترکیه ، سوریه ، لبنان ، قبرس ، ) سرزمین کشمیر ( 
بخش روسیه در میانه استراخان در شمال دریای خزر تا ) جنوبی ترین (نیمروزی ترین 

 .ن و گرجستان نیمروز اکراین ، آذربایجان ، ارمنستا
 
 
 
 
 
 

 
 

 قسمت صورتی رنگ محدوده قاره کھن را به نمایش می گذارد
 
 

او معتقد است این حوزه که شامل بیست کشور می شوند باید تحت عنوان قاره کھن 
او در بخشی از . البته ریشه بحث ارد بزرگ حماسی و تاریخی است . گرد ھم آیند 

 :نظریه خود چنین می گوید
ینه فر و شکوه کشورھای قاره کھن نگاھی بیفکنیم خواھیم دید ھمه ما اگر به پیش

خویشاوندانی بسیار نزدیک ھستیم به نیرنگھای گوناگون از ھم بدور افتاده ایم و 
 .بدبختانه امروز ھر یک سنگی به سینه می زنیم 

 
 

بی ھیچ بزرگ نمایی استاد فردوسی واالترین خدمت را در ھمگرایی این سرزمین به 
در اثر جاودانه او می خوانیم که فریدون پادشاه اساطیری سه فرزند . خرج داده است 

 .داشت به نامھای تور و سلم و ایرج 
و فرزندی را به باختر کشورش که اروپا باشد ) سرزمین امروزی چین (تور را به خاور 

فرزندش فرستاد و مرکز فرمانروایی خویش که قاره کھن است را به ایرج ، پاک ترین 
 جالب است که. سپرد 

 !بدانید نخستین کسی که از این میان کشته می شود ھمان ایرج است
و گویا این آرزوی دیرین سلم و . او با نیرنگ برادرانش در خاور و باختر کشته می شود 

 !!!تور امروز به بار نشسته است 
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 . کھن ھمگن کنندفرزندان ایرج ھنوز نتوانسته اند سرچشمه خرد جھان را در قاره
 
 

بزرگترین تحدیدی که امروزه بر کل منطقه قاره کھن سایه افکنده است بحث تجزیه 
نمونه ھای بارز آن در کشورھای پاکستان، افغانستان ، ترکیه ، عراق و . طلبی است 

 .گرجستان دیده می شود 
ست کشور اجرای نظریه قاره کھن این خطر را به کلی از بین می برد و مجموع این بی

 .را تحت یک قاره ھمانند قاره اروپا ھمگن و یکدست می کند 
ھمه ایرانیان بدنبال دیدن دوباره مجد و عظمت ایران ھستند ایجاد این قاره که تنھا بر 

بستر فرھنگ مشترک شکل می گیرد قسمتی از این خواست دیرین را تحقق می 
 .بخشد 

به نظر من ارد بزرگ با این : ھن می گوید دکتر شیوا صولتی در رابطه با نظریه قاره ک
دیدگاه توانسته در حساس ترین مقطع تاریخی از تجزیه کشورھای این ناحیه و خرد 

شدن در فرھنگھای غیر بومی جلوگیری کند چین در قالب پیمان شانگھای و 
قراردادھای دو جانبه سعی در حضوری بلند مدت در این منطقه را دارد و از سوی دیگر 

بھا به جان مردم منطقه افتاده اند با القاعده و شبکه الجزیره ، و از سوی دیگر ، عر
درمان این ھمه سختی و . اتحادیه اروپا سعی در اختالف افکنی در منطقه را دارد 

ایران باید نقش محوری داشته باشد این تنھا . پلشتی را می توان در این نظریه دید 
اصلی خواھیم بود و اگر ما نباشیم وضع ھر روز بدتر از پیمانی خواھد بود که ما محور 

 …این خواھد شد 
این ھمان نکته ای است که من ھم به آن اشاره نمودم امروز به خاطر سکوت و شاید 
عدم توجه نخبگان سیاست خارجی ما منطقه قاره کھن محل نقل انتقاالت نظامی و 

 دیگر کشورھای منطقه می گاھا سیاسی شرق و غرب شده است حال آنکه ایران و
توانند با تعامل بر روی تاریخ و فرھنگ مشترک این جریان را به سود کشورھای منطقه 

 .تمام کنند 
به نظر من این نظریه می : دکتر رحمت محمدی در مورد نظریه قاره کھن می گوید 

 .تواند یک ھمگرایی بزرگ در سطح منطقه و ھمین طور در داخل کشورھا ایجاد کند 
به جرات می توان گفت این نظریه برجسته ترین نظر و دیدگاھی است که تا کنون 

ارد بزرگ از ریشه ھا سخن می . برای مقابله با موج تجزیه طلبی مطرح شده است 
گوید ریشه ھای که ھیچ یک از کشورھای منطقه با آن مشکلی ندارند او به زنجیره 

او بر ما نھیب می زند مبادا گرفتار . ید اتحاد به زیباترین شکل ممکن اشاره می نما
امپریالیسم شرقی شویم او از ما می خواھد دست به زانوی خویش بگیریم از ما می 
خواھد در تعاملی مشترک با کشورھای اطراف حقوق تاریخی خویش در سطح جھان 

سخن او برای ھمه این کشورھا نوید بخش و در عین حال می تواند . را مطالبه کنیم 
غرب چنانچه . شورھای شرقی و حوزه جنوب خلیج فارس را به موضع گیری وا دارد ک

در طول تاریخ نشان داده بسیار اندک اما با فکر و منطق پیش خواھد آمد و انتظار نمی 
. رود بتواند در کوتاه مدت بر پتانسیلی که به این شکل آزاد می گردد غلبه کند 

 غرور ملی و جلوگیری از افسردگی جوانان منطقه پیدایش نظریه قاره کھن باعث ایجاد
این حقیر ھم با .خواھد شد و خواھد توانست موجب مجد و عظمت کشورمان شود 

امیدوارم با تشکیل قاره کھن به عنوان ششمین قاره جھان ، . این نظریه کامال موافقم
 .آینده شکوھمندتری در انتظار کشور عزیزمان ایران باشد 

ن برای نقش آفرینی کشور ما به مراتب از گروه بندیھای حال حاضر نظریه قاره کھ
منطقه ایی کارا تر و مفیدتر خواھد بود پیمان منطقه ایی اکو یا ھمان سازمان اکو ، 

پیمان شانگھای و غیره ھیچکدام نمی توانند ھمچون اجرای نظریه قاره کھن تضمین 
 .کننده منافع ملی ما باشند 

 
http://gharehkohan.wow3.info/forum-f6/topic-t8.htm 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://gharehkohan.wow3.info/forum-f6/topic-t8.htm
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

این بحث خود نشان دھنده دلیل اصلی حمله تجزیه طلبان به نظریه قاره کھن و ارد 
 .بزرگ است 

 .تجزیه طلبان در واقع با ھمگرایی منطقه ایی مخالف ھستند 
 

براستی این چه منطقی ھست که بدنبال جان دادن و : باید از تجزیه طلبان پرسید 
 میھن باشند تا سپس آن را تکه تکه کنند این خصلت ما را به یاد کدام جانوران ضعف

 !می اندازد ؟
 

سرزمینی که برای حفظ خود ھزاران ھزار شھید در طول حیات خویش داده است امروز 
توسط مشتی آدم مریض که احتماال دستشان با اجانب در یک کاسه است مورد لعن و 

 .نفرین قرار می گیرد
 
 
ن تجزیه طلبھا در این اواخر به شکل ھای پراکنده از بی سوادی ستارخان می گویند ای

و از ساده دلی شھریار بلکه به این شکل سخنان آنھا در مورد فردوسی را کم اھمیت 
 .جلوه دھند 

 
 

 .این رویکرد ماھیت واقعی آنان را برای مردم کشورمان آشکارتر می کند
 
 

 پیوست ھا
 http://milliharakat.com/articleno812.php: گ و فردوسی اھانت به ارد بزر

 http://dusunce.blogfa.com/post-343.aspx: اھانت به ارد بزرگ و فردوسی 
-http://dusunce.blogfa.com/post) : دوشونجه(اھانت به ارد بزرگ توسط ابراھیمی

218.aspx 
-http://dusunce.blogfa.com/post) : دوشونجه(اھانت به ارد بزرگ توسط ابراھیمی

208.aspx 
 /http://gharehkohan.wow3.info/forum-f4: نگاھی به اھانت ھای تجزیه طلبان 

 http://fa.wikipedia.org/wiki: نظریه قاره کھن در ویکی پدیا 
-http://gharehkohan.wow3.info/forum-f1/topic: متن اصلی نظریه قاره کھن 

t2.htm 
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 :نظرات عمومی 
 

 ...ناشناس گفت
 

 سالم
میخواستم از دلسوزي شما تشکر کنم و يه سوال داشتم از دوستاني که بیشتر 

در روزگاري که ھمه فھمیده اند اتحاد : بخاطر جو ھیجاني طرفدار تجزيه طلبھا شدند
شما با چه )تشکیل اتحاديه اروپا و آفريقا دلیلي بر اين ادعاست(رمز قدرت است، 
نید قدرت شما در جدايي از مام وطن است؟ بھتر نیست ضمن استداللي فکر میک

 تاکید بر ايراني بودن خود بر احقاق حقوق قومیتیمان اصرار کنیم؟
 ٢٢:٢٩، ساعت ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٨
 

 ...ناشناس گفت
 

 سالم
میخواستم از دلسوزي شما تشکر کنم و يه سوال داشتم از دوستاني که بیشتر 

در روزگاري که ھمه فھمیده اند اتحاد : يه طلبھا شدندبخاطر جو ھیجاني طرفدار تجز
شما با چه )تشکیل اتحاديه اروپا و آفريقا دلیلي بر اين ادعاست(رمز قدرت است، 

استداللي فکر میکنید قدرت شما در جدايي از مام وطن است؟ بھتر نیست ضمن 
 تاکید بر ايراني بودن خود بر احقاق حقوق قومیتیمان اصرار کنیم؟

 ٢٢:٢٩، ساعت ٢٠٠٩سپتامبر  ٢٨
 

 ...بابك گفت
 

 درود بر شما
از ويژگي ھاي تجزيه طلبان ھذياگويي و بي ادبي و تاريخ نويسي بر اساس توھمات 

است و نوعي توھم توطئه پنداري كه مطمئن باش در اين مرز و بوم راه به جايي 
 نخواھند برد

 شاد و سرافراز باشید
 ٢٣:۵۵، ساعت ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٨
 

 ...بابک گفت
 

 جشن مھرگان شاد و پیروز باد
 ٣:٠٢، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ٢

 ...اعظم لنگرودی گفت
 

معلوم نیست آنھایی که دم از حفظ شئون مختلف می زنند و ھمیشه وامصیبتھا می 
 گویند حاال که اینچنین به فردوسی و ارد بزرگ توھین می شود چرا سکوت کرده اند ؟

 .ای ھمراھی با توھین کنندگان است سکوت در این شرایط به معن
باید کار توھین آمیز تجزیه طلبان مردود اعالم شود و از بزرگان این آب و خاک دفاع 

 .شود 
 ٢٢:۴٧، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ٧
 

 ...ايران بان گفت
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 درود بر شما
 نقد بسیار جال و خواندني بود

 با سپاس بسیار از زحمات شما يار مبارز
 شاد باشید

 يرانپاينده ا
...... 

 بنیاد ايران ما
www.oif.blogfa.com 

 ٧:١٠، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ١٠
 

 ...اکرم غالمی گفت
 

 خانم نیک سرشت سالم
 :از مطلب خوب شما در انجمن شیروان بھره گرفتم در آدرس زیر 

 
http://shirvan.lifeme.net/forum-f3/topic-t119.htm 

 ١٠:٠۴، ساعت ٢٠٠٩ اکتبر ١٢
 

 ...ناشناس گفت
 

Alman Hitleri v Shahnam-e Tahmaspi 
 

http://dehgani.persianblog.ir/post/77/ 
 

Bargharar bashid 
 ١۵:١١، ساعت ٢٠٠٩ نوامبر ١٣
 

 ...ناشناس گفت
 

In digeh che jodayitalabe ke nemidooni khodesh Azari hastesh na Tork. Ma 
beyne Tork va Azari hezarah tafavot hastesh. Avval az hameh bayest ino yad 

begirand. Zendeh bad Irane Javedan va yekparche. Salami az yek ghribe door 
az vatan. 

 ، ساعت٢٠٠٩ دسامبر ٨
 
 
 
 
 
 

 :کل متن باال از این آدرس برداشت شده است 
html.28_post-blog/09/2009/com.blogspot.iransarzaminpak://http 
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حمله به نادرشاه افشار ، ستارخان ، / پان تورکھا 

 باقر خان و شھریار
 
 
 

این روزھا شاھد حمله و توھین پان تورک ھا به فرزند تورک زبان ایران ُارد 
 .بزرگ ھستیم 

 
ه کھن حمله کردند و اینکه ابتدا پان تورکھا به نظریه قار

چرا ریشه این نظریه از شاھنامه فردوسی است و 
ھنگامی که دیدند ستارخان ، باقر خان ، استاد شھریار و 
نادر شاه افشار ، از فردوسی تجلیل کردند به آنھا ھم بد 

 .و بیراه گفته و به نادانی و غفلت متھم شان نمودند 
 

ار در مورد حکیم فردوسی مقاله زیر را برای شناخت دقیقتر نظر استاد شھری
 :تقدیم می دارم 

 
 
 

در دیوان سه جلدی خود ) سید محمد حسین بھجت تبریزی ( استاد شھریار 
با اشاره به اينكه آذربايجان خاستگاه زرتشت پیامبر است، مردم اين ديار را 

 از نژاد آريا
 د و تجزيه از آنھاداند و نسبت به اشاعة سخنان تفرقه انگیز كه بوي تھدي مي

 :گويد دھد و خطاب به آذربايجان مي آيد، ھشدار مي به مشام مي
 
 
 

 تو ھمايون مھد زرتشتي و فرزندان تو
 

 پور ايرانند و پاك آئین نژاد آريان
 

 اختالف لھجه ملیت نزايد بھر كس
 

 ملتي با يك زبان كمتر به ياد آرد زمان
 

 گر بدين منطق ترا گفتند ايراني نه ايي
 

 صبح را خواندند شام و آسمان را ريسمان
 
 
 
 )352 ـ ص 1ديوان ـ ج ( 
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داند و  خويش مي» جوش خون ايرانیت«شھريار قطعه شعر فوق را 
 :گويد مي

 
 
 

 اين قصیدت را كه جوش خون ايرانیت است
 

 گوھر افشان خواستم در پاي ايران جوان
 

 شھريارا تا بود از آب، آتش را گزند
 

 يران جوان مھدامانباد خاك پاك ا
 
 )365ـ ص 1ديوان ـ ج (
 
 
 

 »فردوسي«شھريار در قطعه شعر بلند 
 كشور«ديوانش درج شده، با بیان اينكه ايران » مكتب شھريار«كه در بخش 

مان را  باشد، عظمت تاريخي سرزمین مي] آريايي[» يادھاي يك قوم اصیل
 ياد آور

 :گويد شده مي
 
 
 

 در قعر ھزار سالة غار قرون
 

 از كشور يادھاي يك قوم اصیل
 

 كانجا قرق غرور قومیت اوست
 

 يك منظره شكوھمندي خفته است
 

 يك دورنماي دلفروز تاريخ
 

 !ايران قديم
 
 )1115 ـ ص 2ديوان ـ ج (
 
 
 

 ما  شھريار، فردوسي را پیكرة غرور ملیت ايراني و خالق غرور قومیت
 :كند مین معرفي ميداند و او را فرمانده جنگھاي فرھنگي ايران ز مي
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 توفنده از او حمیت و احساسات
 

 داننده راز انفجار كلمات
 

 ھاي جنگي افتاده به روي نقشه
 

 فرمانده جنگھاي فرھنگي ماست
 

 خالق غرور قومیت ما
 

 او شاعر ايده آل ما فردوسي است
 
 )1116  ـ2ج  ديوان ـ(
 
 
 

 و بدين سان از كاخ كند قلم فردوسي در نظر شھريار، كار ھزاران جنگجو مي
 :نمايد بلند زبان فارسي مراقبت مي

 
 
 

 او شاعر قھرمان ما فردوسي است
 

 ...او را قلم آن كرد كه شمشیر نكرد
 

 ...او كاخ زبان پارسي كرد بلند 
 

 آل ما فردوسي است او شاعر ايده
 

 ھا تصوير كند عشق و فداكاري
 

 ھا ھا و فداكاري واال منشي
 

 ...ران را تصوير كند مفاخر اي
 
 )1118ھمان ـ ص (
 
 
 

و در پايان، چنین عظمت فردوسي و شاھنامه ـ اين تاريخ منظوم ايران ـ را 
 :شود ياد آور مي

 
 
 

 دنیا ھمه يك دھن به پھناي فلك
 

 بگشوده به اعجاب و به تحسین تمام
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 با ھر چه زبان و ترجمان دل و جان
 

 :گويند در گوش تو با دھان پر مي
 

 اھنامه جاويدانندفردوسي و ش
 
 )1121ھمان ـ (
 
 
 

با ياد كرد دوران » تھران و ياران«اي به نام  شھريار ھمچنین در قطعه
 :گويد حضورش در پايتخت ايران چنین مي

 
 
 

 من نه آنم كه فراموش كنم كه تھران را
 

 شب تھران و شعاع و شفق شمران را
 

 پور كردستان كه جوانانه به جنگش خیزند
 

  نفروشد طمع توران راھرگز ايران
 
 
 

 بخش
مربوط به آن » ايرانّیات شھريار«مھمي از اشعار میھني و به اصطالح 

 شعرھايي
 شھريار ھر كجا از قفقاز و. گنجد مي» ادبیات حسرت«است كه در رديف 

لیاقتي شاھان ناتوان و در  ھاي ايراني آن سوي ارس كه بر اثر بي سرزمین
 پي

گلستان و تركمانچاي به اشغال روسیه درآمد، ھاي سیاه  انعقاد عھدنامه
 سخن به
 دھد و زبان اشك و دريغا اختیار عنان اختیار از دست مي آيد، بي میان مي

 .دارد گويي به تكلم وا مي
 
 
 

 ھاي شھريار »قفقازيه«اوج 
 در اشعار تركي آذري اوست، منتھا در شعرھاي فارسي نیز بويژه در مثنوي

العاده قوي،  ، شاعر با تصوير آفريني فوق» ونشبیخ«بخش » شب افسانه«
 ھجوم

 گذارد، به لشكر روس و دفاع مردم قفقاز را از خاك ايران به نمايش مي
 به ايران  كند شھريار درست در شب حملة روس اي كه آدمي خیال مي گونه
 در

 .صحنه حاضر بوده، و آن نبردھا را به چشم ديده است
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 شھريار

، با سالح )ايران(ه حمالت روس كه طي آن ايالت قفقاز با اشاره مستقیم ب
 سنگ

 كنند؛ و چوب و بیل و كلنگ در مقابل سپاه تا بن دندان مسلح روس دفاع مي
 در مبارزه با) ايراني(تنھا مورخي است كه از نقش قھرمانانة زنان قفقازي 

 در كتابھاي تاريخي در بیان دفاع زنان. گويد كشور متخاصم روس سخن مي 
 ايران

 :در مقابل لشكر تزار سطري نديده است، جز مثنوي شبیخون شھريار
 
 
 

 ديده آن سیل شبیخون سپاه
 

 چون باليي كه ببارد ناگاه
 
 سالحي ز ھنر داشته باز بي

 
 دست ايالت رشید قفقاز

 
 فوج قزاق به فرمان تزار

 
 ...رو نھاده است براي تاتار

 
 اسلحه شايان دريغ ايل بي

 
 گد و با خنجر و تیغتن به تن جن

 
 آن ھجومش ھمه با توپ و تفنگ

 
 ...وين دفاعش ھمه با بیل و ُكلنگ 

 
 شیر زنھا چو گوزن گستاخ

 
 كه دل شیر بدرد با شاخ

 
 بیل بر دوش به پشت شوھر

 
 سنة عاج بدو كرده سپر

 
 دختران زلف پريشان از باد

 
 چون غزاالن كه رمند از صیاد

 
 متواري ھمه در كوه و كمر

 
 ...گ بارند عدو را بر سر سن
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 مادري نعش پسر در آغوش
 

 چنگ در رخ زده و رفته ز ھوش
 

 دختري سر به بر نامزدش
 

 ھمسري كرده به خواب ابدش
 
 
 

 و سرانجام قفقاز به شیري خوابیده و روس به گرگي درنده
عرضه  انگاري و خواب بي موقع چوپان بي شود كه بر اثر سھل شبیه مي

 شاھان(
شود و قفقاز اين چنین از خاك ايران جدا مي  شیر، اسیر گرگ مي، )قاجار
 :گردد

 
 
 

 گله گرگ به مكر و تزور
 

 ...شیر خوابیده كند غافلگیر 
 

 رفتند گويي آنھا كه فرا مي
 

 :گفتند گاه برگشته چنین مي
 

 الوداع اي افق روشن و باز
 

 ...شھره گھواره گیتي قفقاز
 

 اي كه تا بازپسین تیر و تفنگ
 
 ود با دشمن ايرانت جنگب

 
 تا دلیران تو در خون نتپید

 
 پاي دشمن به ديارت نرسید

 
 چوني اي كشور آزاده اسیر

 
 !چوني اي شیر ژيان در زنجیر

 
 
 

 شھريار
از زبان خورشید عالم افروز كه رخ بر » شیون شھريور«ھمچنین در قطعه 

 خاك آذر
 ھن اين گونه دلجوييآبادگان ـ خاستگاه زرتشت ـ سائیده است، از مام می
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 :كند مي
 
 
 

 اي وطن آمده بودم به سالم نوروز
 

 مگرم كوكب اقبال تو تابد پیروز
 

 آمدم در پي آن كوكب آفاق افروز
 

 لیك از اين غمكده رفتم ھمه درد و ھمه سوز
 

 دگر اي مادر غمديده بخون زيور كن
 

 جشن نوروز بھل، شیون شھريور كن
 
 )580 ـ ص 1ديوان ـ ج (
 
 
 
ھم » شھريور« اين قطعه شعر، در تبیین منظور شھريار از ماجراي در
اعالم «توان به مسئله اشغال ايران توسط متفقین و ھم مسئله  مي

كه ھر دو حركت اشغالگرايانه در » موجوديت فرقه دمكرات آذربايجان
 )1.(شھريور ماه اتفاق افتاده است، اشاره كرد

 
 
 

سروده، به بیرون رفتن » مھمان شھريور«ن او در قطعه ديگري نیز كه با عنوا
كند و از خروج   اشاره مي1325قواي اشغالگر شوروي از خاك ايران در سال 

 :نمايد شادماني مي» مھمان ناخوانده«
 
 
 

 خوان به يغما برده آن ناخوانده مھمان مي رود
 

 آن نمك نشناس بشكسته نمكدان مي رود
 

 از حريم بوستان باد خزاني بسته بار
 

 رود يا سپاه اجنبي از خاك ايران مي
 

 قحط و ناامني و بیماري و فقر آورده است
 

 رود گو بماند زخم، باز از سینه پیكان مي
 
 )298 ـ ص 1ديوان ـ ج (
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 در

. بررسي اشعار میھني شھريار، اشعار تركي آذري او نبايد فراموش شود
 اصوًال

ي و وطن سروده شده بخش مھمي از شعرھاي او كه در مضامین اجتماع
 به زبان

 .مادري اوست
 
 
 

 يكي
ھاي شھريار كه اشارتي مستقیم به جدايي  از مھمترين سروده

 ھاي ايراني سرزمین
قفقاز و تجزية خاك ايران دارد، قطعه شعري است كه خطاب به محمد راحیم 

 شاعر
 :قفقازي سروده است

 
 
 

 ايگیت لر يوردو قفقازيم، سنه مندن سالم اولسون
 
 نین عشقیندن ايراندا، ھنوز صبري تاالن وارديرس
 

 !ياوروم بیل: آنام تبريز منه گھوار ده سويلردي
 

 سنین قالمیش اوتايدا خال لي تئل لي بیر خاالن واردير
 

 آراز دشمن الینده بیر قلیچ تك اورتاني كسدي
 

 )2(اونون اوالدي وارسا بیل، سني ياده ساالن واردير 
 
 )82ـ ص ديوان تركي شھريار (
 
 
 

 شھريار
 در بیت پاياني اين غزلواره از اينكه قفقاز اسیر حاكمیت كفر شده، ناراحتي

كند كه مراقب مقاصد  خود را بیان و به شاعران آن سوي ارس توصیه مي
 شوم
 :ھا باشند روس

 
 
 

 بیزي كفر اھلي ايسترسه، يوكون چاتماق اوچون ايستر
 

 )3(ق پاالن واردير بیزه بونالردان آرتیق قالسا بیر يرتی
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 شاعر
 صريح ايران در شعر ديگري كه براي سلیمان رستم از شاعران معروف قفقاز

 سروده، از جدايي برادران ايراني و اسارت ايرانیان قفقازي در چنگال
 :دھد بیگانگان ناله سر مي

 
 
 

 آغ گؤيرچین نه روا دير، كي ايشیقلیق قوشو، سن تك
 

 )4(قاال خفاش آراسیندا ياتا بايقوش يوواسیندا، 
 
 )84ديوان تركي شھريار ـ ص (
 
 
 

 شھريار
 در قطعه ديگري كه خطاب به يكي از اقوام خود به نام میرابوالفضل حسیني

 1325(كه در زمان فروپاشي فرقه دمكرات آذربايجان» حسرت«متخلص به 
 به) شمسي
ريب شیطان و اي ديگر، از ايران متواري شد، سروده، از خوردن ف  ھمراه عده

 :دارد و مي گويد گراھا بر حذر مي طلبھا و بیگانه افتادن در دام تجزيه 
 
 
 

 جاھللیقدا تورا دوشن چوخ اوالر
 

 قیش ياخینالر تور آتانالر يوخ اوالر
 

 مظلوم الرين آھي بیر گون اوخ اوالر
 

 ظلمون دگر، اورگي نین باشینا
 

 آوچي قويار باش يھرين قاشینا
 

 طاني گورجك چاشاريازيق جوان شی
 

 يولدان چیخیب بولودلو داغالر آشار
 

 حقي تاپان خضر اولي مینلر ياشار
 

 نه ياخشي دير اهللا سوزون اينانماق
 

 )5(بال لرده صبر ائله يب، دايانماق 
 
 )57ديوان تركي شھريار ـ ص(
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شھريار ضمن دعوت به بازگشت شاعران و ھموطنان فراري براي آمدن به 
 :گويد  چنین در بیت ديگري ميخاك وطن اين

 
 
 

 وطندن آيري دوشن اوالديم قايیت وطنه
 

 )6(قايیت كي گوز يوال تیكمیش آنا قايتدي سنه
 
 )90ھمان ـ ص (
 
 
 

اي بچه  شھريار ھمچنین در يك موضعگیري بسیار آگاھانه، در پاسخ به عده
كمونیست كه شاعر بزرگ ايران را از سرودن شعر فارسي بر حذر 

 :گويد تند، ميداش مي
 
 
 

 نین بیر يارالي نیسگیلي يم من دئدين آذر ائلي
 

 يم من نیسگیل اولسام دا گولوم بیر ابدي سؤيگیلي
 

 يم من ائل مني آتسادا اؤز گولشنیمین بولبولي
 

 ائلیمین فارسیجادا درديني سؤيلر ديلي يم من
 

 )7(ابديت گولويم من 
 
 )72ديوان تركي شھريار ـ ص (
 
 
 

اي پیرامون اشعار تركي شھريار به پايان  ن وادي را با بیان مؤخرهسخن در اي
 :بريم مي

 
 شھريار

شناسان معتقدند اين شاعر بزرگ زماني به سرودن شعر تركي آذري اقدام 
 كرد كه

 شناختند و او را در كشور مي. به مقام وااليي در شاعري دست يافته بود
 .گشت سخنانش زبان به زبان مي

 
 به

شھريار » حیدربابايه سالم«ريخ زماني كه ھنوز مجموعة كم نظیر گواھي تا
 و
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 ديگر اشعار تركي آذري او سروده نشده بود، در مراسم بزرگداشتي كه در
دانشگاه تبريز براي شھريار برپا شد، دانشجويان و حتي مردم عوام براي 

 ديدن
 .شكستند شھريار، سرو دست مي

 
 دكتر

اي در جامعه شناسي شعر شھريار  رزندهعلي اكبر ترابي كه تحقیقات ا
 دارد،

ديوان اشعار فارسي شھريار تأمین كننده نخستین مرحله از «: معتقد است
 اشتھار

 شاعر به عنوان غزلسرايي بزرگ و اشعار حیدربابا فراھم آورنده بلند آوازگي
 Cool(» او در نیمة دوم حیات است

 
 
 

 روان
 شھريار«: نويسد نشگاه تبريز نیز ميشاد دكتر محمود پديده استاد فقید دا

گوي كه كامًال ترك بودنشان در شعر محسوس  برخالف اكثر تركان پارسي
 است، چون

با اصطالحات زبان فارسي آشنايي دارد، اگر كسي با او سابقه معرفت 
 نداشته

 )9(» ...باشد، نسبت ترك بودن به او نخواھد داد 
 
 
 

 توان مي
اي در معرفي شھريار بدين صورت كه او تنھا  عدهچنین نتیجه گرفت كه تالش 

 با
سرودن اشعار تركي به عنوان شاعر بزرگ در كشور مطرح شد، حركِت 

 مذبوحانه و
 شھريار را منظومة«: گويد يكي از اين افراد مي. اي بیش نیست احمقانه

 در رديف چند شاعر خوب(!) قبل از آن اگر نامي داشت. حیدربابا شھريار كرد
 در. بردند كردند و نامش را مي ادب دوستان دركش مي (!)اي  بود و عدهزمان 

ولي با انتشار اين مجموعه، آتشفشاني . بین عوام شھرت چنداني نداشت
 شروع به
 )10(»...فوران كرد

 
 
 

 ھمین
 گويد كه منظومة بلند و كم نظیر گیري كودكانه ديگري مي فرد در يك نتیجه

شھريار كه زبان فارسي » زادگان  عمهبه تقاضاي عّمه و«حیدربابا 
 دانستند نمي

اي كه براي خاطر فھم عمه  منظومه«: گويد اين فرد مي. سروده شده است
 و

 اي و ساده و بدون پیرايه سروده شده بود، به زبان محاوره... زاده  عمه
 )11(» ...شاھكاري از آب در آمد
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 اين

رغم برخي از  ر تركي، عليدر حالي است كه رويكرد استاد شھريار به شع
 شاعران

و اھداف حزبي بود و اين » به دور از اغراض سیاسي«چپگراي ھمدورة وي 
 گونه

طرح حزب كمونیست شوروي براي اعطاي جايزه ادبي لنین به «است كه 
 شھريار با

 ) .12(» ھوشیاري شاعر بزرگ ملي ايران با شكست مواجه شد
 
 
 

 توجه
 دوستدار وطن، به شعر تركي، تنھا از راه عشق شھريار به عنوان يك ايراني

 به
پس توان گفت كه چھرة ادبي شھريار از دو . احیاي زبان مادري بوده است

 نیم رخ
ھر دو سوي اين . شعر فارسي و شعر تركي آذري تشكیل يافته است

 ھا، رخ نیم
 .دھند را تشكیل مي» شھريار ايران«صورت زيبا و دلنشین 

 
 
 

 شھريار
 اي گرايان بود كه در مصاحبه دي مراقب نیفتادن در دام بیگانهحتي به ح

من . ھاي زبان تركي متفاوت است لھجة تركي ما با ساير لھجه«: گويد مي
 سعي
تركھاي ... برخي لغات تركي ھستند كه . كنم به لھجة تبريز بنويسم مي
 ايران

 تفادهتا حدي كه برايم مقدور است از اين لغات اس... دانند آن را نمي
 )13(» .كنم نمي

 
 
 

 شھريار
تركي، فارسي، عربي ھیچ يك به «. برد اين مصاحبه را چنین به پايان مي

 تنھايي
 اند و ھر يك به زبانھا ھمه بر يكديگر وابسته. توانند وجود داشته باشند نمي

 )14. (»مھم اين است كه نبايد تعصب داشت... نحوي نقصي دارند
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 :پاورقی 

 
 
 
 فرقه-1
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دمكرات آذربايجان به دستور استالین و به طور مشترك توسط میرجعفر 
 اف و باقر

  به طور علني و با انتشار1324وري در دوازدھم شھريور ماه  میر جعفر پیشه
  سال به طور رسمي با افتتاح آذر ماه ھمان21اي اعالم موجوديت و در  بیانیه

 .آغاز به كار كرد! مجلس به اصطالح مّلي
 
 
 
در ! اي سرزمین قھرمانان، قفقاز سالم بر تو :  ترجمه فارسی شعر -2

 عشق تو ھنوز بسیاري در ايران سرگردان
: گفت مادرم تبريز زماني كه من در گھواره بودم، مي. و پريشان حالند

 فرزندم،
ارس چون شمشیري به ...اي زيبا رو داري سوي ارس خالهبدان كه تو در آن 

 دست
 اگر او نیز فرزنداني دارد، بداند. دشمن، میانه ما را بريد و از ھم جدا كرد
 .اي كه تو نیز در ياد مايي و فراموش نشده

 
 
 
3- 

 اگر اھل كفر به ما اظھار تمايل كنند، بدان كه براي: ترجمه فارسی شعر 
 بدانید كه براي ما. كنند  مقاصد شوم خود اين كار را ميگیري و نیل به بھره

 .از اينھا بیش از يك پاالن كھنه و پاره نخواھد ماند
 
 
 
4- 

ھا ھستي، چه  اي كبوتر سپید، تو كه مرغ روشنايي: ترجمه فارسی شعر 
 رواست كه

 زندگي) زمامداران كمونیست(= در النه جغد منزل كني و در میان خفاشان 
 !نمايي؟

 
 
 
5- 

 رسد و زمستان از راه مي. افتند ھا به دام مي در جواني خیلي: ترجمه شعر
 يك روز آه و ناله مظلومان به. ماند  اثري از گسترندة دام و صیادھا نمي

 .نھد رود و صیاد سر بر زين مي شود و قلب ظلم را نشانه مي تیري تبديل مي
  گم كرده و سر به كوھھايراه را. رود جوان با ديدن شیطان از راه به در مي

ھر كس مؤمن به حق شد، عمر ) اشاره به فرار از ايران.(نھد مه آلود مي
 جاويد
 .پس چه بھتر است سخن حق را قبول كنیم و در برابر باليا صبر نمايیم. يابد

 
 
 
اي، به زادگاھت  اي فرزندي كه از دامان مام میھن دور افتاده: ترجمه شعر -6

 . مادر چشم به راھت نیز بازگشته استبازگرد كه. بازگرد
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7- 

اگر حسرت . گفتي كه من حسرت زخمديده مردم آذربايجانم: ترجمه شعر 
 ھم باشم

اگر حتي مردم مرا از خود برانند، من .اي عزيز، معشوق و عزيز ھم ھستم
 بلبل

من شاعري ھستم كه به زبان فارسي نیز دردھاي . داستانسراي ايرانم
 ام جامعه
 .من گل ابدي ھستم. كنم زگو ميرا با

 
 
 
 16گامي در راستاي شھريار شناسي ـ ص -8
 
 78ھمان ـ ص -9
 

 151ھمان ـ ص -10
 

 150ھمان ـ ص -11
 

 10شھريار و شعر تركي ـ علي اصغر شعر دوست ـ ص -12
 

 194گفت و گو با شھريار ـ جمشید علیزاده ـ ص -13
 

 196ھمان ـ ص -14
 

 حق و صبر: ماخذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :کل متن باال از آدرس زیر برداشت شد 
htm.14t-topic/4f-montada/info.3wow.gharehkohan://http 
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چرا فارس ھا و برخی که مانند فارس / تورکلری خراسان 
  حرف مفت می زنند؟ھا دم آریایی در آورده اند این ھمه

 
 

زنند تا ارد بزرگ و نظریه قاره  پان تورکھای تجزیه طلب به زمین آسمان می

 : کھن را ھجو کنند نمونه زیر را بخوانید
 
 
 اگر شاھنشاه اجازه: " فرمانده شاھنشاه آریامھر بزرگ احمق داران می گفت یک

خوردن شام  در بغداد و برایدھند، من صبحانه را در تھران و بعد از فتح عراق ناھار را 
صادر کنند که جنگ  قرار بود به عراق انقالب ایران را. شب به تھران باز خواھم گشت

 ، نتیجه چه شد؟"...."شروع شد و 
 

، قرار بود فارسھا را در یک روز مشخص از آمریکا به تھران منتقل )فارس یک الدنگ(ھخا
 نتیجه چه شد؟ کند،

 
بود آب و برق مجانی شود،  آمد و قرار.... مق داران رفت شاھنشاه آریامھر بزرگ اح

 نتیجه چه شد؟
 

 ایجاد" قاره کھن"یک قاره جدید بنام " ارد بزرگ"و اکنون قرار است 
 کشور جھان را در بر می گیرد و تمدن ایرانی ٢٠نماید که این قاره 

 .دارد
 
 
 
 

 اند این ھا و برخی که مانند فارس ھا دم آریایی در آورده چرا فارس
 زنند؟ ھمه حرف مفت می

 
 تمدن ایرانی یعنی چه؟

 
 
 

.... 

 
 

  ترکھای خراسان-تورکلری  خوراسان
aspx.422-post/com.blogfa.2xorasan://http 
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  نظرات مطلب باال بخش

 
 

 محمودیان :نویسنده
 19:32 : ساعت1388 آبان9شنبه 

 
 

 سالم
 ھم ھمانند شما معتقدم بسیاری از سیاستھای انجام شده اشتباست من

 رسانه ھای مریض بود ھخا محصول
 شاه اشتباھات بسیاری نمود

 اما
 ھمه ما شیروانیھا با شما ھم عقیده نیستم بالخره ما در مورد بزرگ

 زرگ را ھمبزرگ را دوست داریم اصال سیاسی نیستیم ارد ب شیروانیھایی که ارد
 او یک متفکر است دلیلی ندارد به نظریات ارد بزرگ را از سیاسی نمی دانیم

 .سفید سیاست بنگریم دریچه سیاه و
 بشود امیدوارم نقدھای سازنده موجب ارتقای سطح بینش عمومی

 خدانگھدار
  وب سایت

 
 

 turk murtaza :نویسنده
 0:3:  ساعت1388آبان 10یکشنبه 

 
 

 !!!متفکر است بر منکرش لعنت صد البته که
شناخته شده به طوری که فامیلیش  نژاد اصیل ترین پارسی که تا به حال احمقی
 اصالت پارسی اش است ھم متفکر است بیانگر

 
 
 

 فریدون قربان زاده :نویسنده
 8:14:  ساعت1388آبان 10 یکشنبه

 
 

ھمچون آقای صادق شیروانی این سایت را  مودیان شما و دوستان جدید دیگرمح خانم
 نمی شناسید درست
 اینجا
 ھمه. کرد و تات است  تخریب شخصیت و شان ھمه شیروانی ھا اعم از ترک و محل

 سایت نفرت داریم در ضمن شیروانیھا بخصوص ما ترکھا از آراز مدیر ھمین ما
 . تورک مرتضی ھم خودش است این
 
 
 

 turk murtaza :نویسنده
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 11:37:  ساعت1388 آبان10یکشنبه 
 
 
 دروغ گو لعنت پدر و مادر بر
 
 
 

 یک ایرانی: نویسنده
 11:58: ساعت 1388آبان 10یکشنبه 

 
 

 آقا مرتضی بزار حرفت را من تکمیل کنم
لعنت مادر دشمنان ایران ، شیروان ، ترکھا ، کردھا ، تات ھا و ارد بزرگ پدر و بر

 
 
 
 

 turk murtaza :نویسنده
 12:45:  ساعت1388آبان 10یکشنبه 

 
 

 :کالم ھمش رو بگم بذار من در یک
 (آریایی(پدر و مادر نژادپرستان لعنت بر
 
 
 

 آیدین :نویسنده
 14:8: ساعت 1388 آبان10یکشنبه 

 
 

 آریایی و اعم از(زن و گونده گوز   الفبر ھر چه دروغگو و
 ...، اردک بزرگ و... ، ... ، ... از جمله ) دارای دم آریایی

 .لعنت
 
 
 

 یک ایرانی :نویسنده
 14:8:  ساعت1388آبان 10یکشنبه 

 
 

 آشیخ مرتض
 فرستی کالس باال لعنت می خیلی

 ما که نفھمیدیم چی گفتی
 
 
 

 آیدین :نویسنده
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 14:12: ساعت 1388 آبان10یکشنبه 
 
 

از جمله خودم آراز ) اعم خودم(گوز  چه دروغگو و الف زن و گونده و لعنت به خودم و ھر
 لعنت...و باز خودم و رک مرتضی، تو

 
 
 

 turk murtaza :نویسنده
 15:21:  ساعت1388آبان 10یکشنبه 

 
 

بابات از بچگی با این ادبیات آشنایی  از بابات بپرسی مفھومش رو می فھمی چونکه
 داره

 
 
 

 turk murtaza :نویسنده
 15:22:  ساعت1388آبان 10یکشنبه 

 
 

یکی دیگه به خودشان لعنت می   با اسمخجالتی ھستند این پارسھا از بس که
 فرستند

 
 
 

 حمید نظری :نویسنده
 0:55:  ساعت1388آبان 11دوشنبه 

 
 

 بزرگ شیروان اھانت می کنید چرا اینقدر به
 شما شیروانی نیستید ؟ مگر

 ! ترکھای خراسان تازه نوشته اید
 ! که ترک است خوب ارد بزرگ

را در حال فحش دادن  ردم خود شیروانمی گویند وقتی م باعث تاسفه غریبه ھا چی
 . به بزرگ شھرشان می بینند

 
  سایت وب
 
 
 
 
 
 متن باال از خوراسان تورکلری برداشت شده بود کل

aspx.422-post/com.blogfa.2xorasan://http 
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اھانت و حمله به نظریه / تورکلری خراسان 
 قاره کھن

 
 

 :بخوانیم ...دشمنی پان تورکھای تجزیه طلب با نظریه قاره کھن و ارد بزرگ 
 
 

 ایران بر اساس نظریه قاره کھن ارد  کشور حوزه تمدنی٢٠اتحاد " قاره کھن
 .بزرگ است و زبان رسمی این قاره، فارسی خواھد بود

 
 

 
 

ده "سینماھا تعطیل، تئاتر وجود ندارد، برای سرگرمی چکار می شود کرد؟ 
 .از سرگرمی ھای ترکھای خراسان است" لی اویناتماق

 
 
 
 
 
 
 
 

  ترکھای خراسان-خوراسان تورکلری 
http://www.xorasan2.blogfa.com/post-200.aspx 
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  : پاسخ مردم به مطلب باال

 
 

 فھیمه سرابی: نویسنده
 4:30:  ساعت1388مھر 21سه شنبه 

 
 

 !آن فارسی است ؟ در کجای نظریه قاره کھن نوشته شده زبان رسمی
 چرا دروغ پراکنی می کنی ؟

 
ن به ھندوستان قاره کھن را می خواھید شبیه حمله انگلستا شما نظریه وحدت بخش

 .زبان انگلیسی به آنھا جلوه دھید و تحمیل
 

عقیم کردن نظریه قاره کھن به شما  احتماال ھمان انگلیسی ھا ھمین خط را برای
 . داده اند

نظریه بکنید می بینید قضیه آن طوری ھم که شما فکر  اگر نگاھی به ابعاد رشد این
 . می کنید نیست

 الکترونیک پست
 
 
 

 turk murtaza :نویسنده
 8:51:  ساعت1388 مھر21سه شنبه 

 
 

 !!!مدعی وحدت شدند.... بگی از کی تا حاال میشه
 برای

 غزه بیشتر موشکھا رو از مناطق مسکونی شلیک کردین و ملت ھمین وحدت تو جنگ
 دین برای ھمین وحدت عراق رو به اون روز انداختین برایکشتن دا بیگناه رو به

 زبان تورکھا رو ممنوع کردین برای ھمین وحدت ماھانه چند کیلو ھمین وحدت
 .تریاک به آذربایجان و تورکیه غیر قانونی وارد میکنید ھیروئین و

 !!!!حرف میزنه کی داره از وحدت
 
 
 
 

 turk murtaza :نویسنده
 8:55: ساعت 1388 مھر21سه شنبه 

 
 

 .... نگاھی ب دوروبرتون بندازین اینکه ماھیتتون بیشتر روشن بشه بھتر است یه برای
که  خودت بزرگانتان از مھاجرانی تا سروش و حامیان موسوی ھمشون تو انگلیسند

انگلیس عزیز نشده  نمیدونم چرا تو دنیا ھیچ کس به اندازه فارسھا برای.بھتر میدونی
 ارد کوچولو ا برای روسیه ھم عزیزند مانند ھمینالبته فارسھ.است
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 ھمشھری :نویسنده

 11:6: ساعت 1388 مھر21سه شنبه 
 
 

 ! سیاھی لشکر
 رو تو آدرس زیر گذاشتم جوابت
 و حال کن بخون

 
1071#htm.119t-topic/3f-forum/net.femeli.shirvan://http 

 
 
 

 ھمشھری: نویسنده
 11:11: ساعت 1388 مھر21سه شنبه 

 
 turk murtaza آموختی از ادب از که

 
 (رد کوچولوا(فارسھا برای روسیه ھم عزیزند مانند ھمین اردک البته.

 ھمین خطی که نوشتی مشخصه تورک مرتضی ادب شما در
 

نفرت انگیز و پلشت که دائما فوحش می دھد و می  موجودی= پان تورک تجزیه طلب 
 انگلیس گوید من پان تورکم نوکر

 
 
 

 محمدزاده :نویسنده
 12:51 : ساعت1388 مھر21سه شنبه 

 
 

 : انگلیس را در آدرس زیر دادم ام الیف وشما پان تورکھا و نوکران خاندان الھ من جواب
 

1072#htm.119t-topic/3f-forum/net.lifeme.shirvan://http 
  وب سایت

 
 

 ایرانی یک: نویسنده
 13:17:  ساعت1388مھر 21سه شنبه 

 
 

 تورکلری مدیر وبالگ خوراسان
 

 اسم کردھا فحش میدی عزیزم چرا به
 درست می گم خصلت ھای خودت بود این کارھایی ھم که گفتی

 
  آراز یورد خودتی تورک مرتضی... دیدی 
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 اراز :نویسنده

 13:21: ساعت 1388 مھر21سه شنبه 
 
 

 کرمانج افغاننژاد
 
 حوصله بدیھی شما ھیچ وقت این

 افتاده که نادان و عقب منطق و مطالعه ندارید و نداشتید به ھمین دلیله
 تعصب را یاد بمب گذاری و شداید و ازبین تمام کارھای دنیا تروریست بودن و

 . گرفتید
 
 

 turk murtaza :نویسنده
 13:29:  ساعت1388 مھر21سه شنبه 

 
 

 پارس کن کرد جانبا سگھای پارس حاال
 
 
 

 یک ایرانی: نویسنده
 13:59:  ساعت1388 مھر21شنبه  سه

 
 

 خراسان را بردی با این وبالگت بر سرت که آبروی نورک ھای خاک
 ھستی واقعا مضحکه

جواب خودت  تورکھا به اسم کوردھا فحش میدھی بعد به اسم تورک مرتضی خودت به
 رو میدی

 پریشانی احوالته جنونی وکارھایی که می کنی ھمه نشان دھنده م این
 

 پزشک حاذق روانشناس مراجعه کن به یک
 
 
 

 یک ایرانی: نویسنده
 14:7:  ساعت1388مھر 21شنبه  سه

 
 

 !!!تورکلری خوراسان جناب می بینم که ماھیتت ھم که افشا شد
 
 

 متعلق به یکی از مردم ما نیست ھم  ترکھای خراسان-وبالگ خوراسان تورکلری 
 مدیرش

 دانشجویان دانشگاه آزاد شیروان بوده که پس از رفتن  است او یکی ازیک روانی
 غربی ھمچنان به فحش دادن به بزرگان ایران و حتی به شھرش در آذربایجان

 از اینکه اگر او شیروانی بود به ھمزبانان خود فحش شیروان مشغول است غافل
 ه تا به اصطالحرا به این خاطر اینطوری انتخاب نمود وبالگش نام. نمی داد 
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 خروس کامال پیداست و براحتی می شود ماھیتش را شناخت کند اما دم رد گم کنی
 

 منبع اش اینم
htm.119t-topic/3f-forum/net.lifeme.shirvan://http 

 
 

پیش  حاال دیگه واجب شد بری رد ھم فیلم بازی می کردیناقال تا حاال در این مو پس
 ! فوق تخصص روان درمانی

 
 
 

 turk murtaza :نویسنده
 16:5:  ساعت1388مھر 21سه شنبه 

 
 کن کرد جان پارس

 
 

 بیر تورک :نویسنده
 16:19:  ساعت1388مھر 21سه شنبه 

 
 

 فارس نان ایتین نه فرقی نه شرقی نه غربی
 

 اگر لقمان شود باز ھم سگ است فارس
 

 شدن چه آسان انسان شدن محال است فارس
 

 قانار کورد قانماز آیی
 

 :شیرازی حافظ
 

 ...پرور است آب و ھوای فارس عجب سفله
 

 درود بر تورک و تورکیستان---فارسستان مرگ بر فارس و
 
 
 
 
 
 
 
 

 برداشت شده است تورکلری خوراسان  ازمتن باال
aspx.200-post/com.blogfa.2xorasan.www://http 
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تورکلری خراسان / اھانت به ارد بزرگ ، فرھنگ و تاریخ 
 ایران زمین

 

وبالگ تجزیه طلب خوراسان توکلری طی مطلبی مملو از اھانت و توھین به تاریخ ، 
فرھنگ و حتی تورکھای ایران زمین و طوایف ایران خواسته است از آب گل آلود ماھی 

رد این مطلب با غلو در کلمات و جمالت سعی داشته حد اکثر ضربه را به تاریخ و بگی
فرھنگ ایران زمین وارد کند تا به خیال خود مقدمه تجزیه کشور محبوبمان را فراھم 

 :آورد چند سطر ابتدایی این مطلب را می خوانیم 
 

 !زبان مادري مرا پس بده
 

 ! آنا ديلیمي گئري ايستیره مدئوله تده ن: قابالما قاشیقلي پیروتئست
 كامپانیاسي

 سؤزوموز
 

 تورک دیلی
 

 ...نژادپرستي زباني فارسي، نسل كشي زباني تركھا و زبان كشي دولتي ...: 
 بقیه این مقاله موھن را در اینجا بخوانید

 

 

 

 

 

 

 
 

 
aspx.291-post/com.logfab.3yurd://http 
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 : بخش نظرات مطلب باال 
 
 

 
 حمید پاکدل: نویسنده
 9:59:  ساعت1388 شھریور29یکشنبه 

 
 خیلی تند می روید

کاش یه کم از حس میھن پرستی ارد بزرگ در وجود شماھا بود تنھا زدید به دشت و 
 !بیابان

 
است ھم میھنان عزیز ھموطن کمی انصاف ھم چیز بدی نیست سالھای سال 

آذربایجانی ما و تورکھا بر مصادر امور ھستند و ھمانھا در ھر جا و ھر منصبی بوده اند 
 پشتیبان ایران و فرھنگ آن بوده اند

 بعد از این ھم به ھمین شکل خواھد بود
 من مطالب شما در مورد اھانت به ارد بزرگ و فردوسی را خواندم

وجه نمی کنید به ظواھر چسبیده اید و فکر فھمیدم شما اصال به ریشه ھا درست ت
 !می کنید نوع لھجه می تواند برای شما کشوری دست و پا کند

اگر اینطور بود چین و ھند ھزار کشور می شدند و البته ھمین ترکمنستان کلی آدم 
 دارد که به زبان دری حرف می زنند و یا روس دارد
اه بجایی نمی برید چون فرھنگ ایران و شما اگر ھزار سال ھم این حرفھا را بنویسید ر

 اسطورھایش در عمق وجود تک تک ما ایرانیھا ھستند
شما ببینید ھزاران تورک زبان داریم که اسمشان آرش ، رستم ، سھراب ، اسفندیار ، 

ھمینطور فارس و کرد زبانانی که اسمشان جیران و سھند و ... کوروش ، کتایون و
 امثالھم است

ا نام یورد و یا آراز می بینم که ھمیشه فحش به این و آن می دھند من در وبالگ شم
که ھمیشه نقش تورکھای تجزیه طلب ! خوب این اسامی در کجا استفاده می شود ؟

 !را بازی می کنند ؟
 اصال شما در کدام اتمسفر سیر می کنید ؟

اجتماعی با این حال نزار و پر مدعای شما آینده ایی جز ھضم شدن در دل جریانھای 
 .برایتان متصور نیستم 

شما بزرگان تورک زبان ایران ھمچون ارد بزرگ ، ستارخان ، باقر خان و استاد شھریار را 
 با این صحبت ھایتان به خیال خام خود خوار کردید

ھمه آنھا از فردوسی و ایران عزیز سخنھا گفته اند و زندگی خویش را به پای آن 
 .گذاشته اند 

 !یگری تالش می کنید دستاوردھای آنھا را نابود کنید شما ھم با ھوچ
 کار شما مسخره است

اگر دیدید چند کالمی برایتان نوشتم از سر دلسوزی بود نه این که فکر کنید آنقدر مھم 
که بزرگان و نام آوران ایران زمین را اینجا با چرت و پرت کوچک ) البته درخواب(شده اید 

 .ین اندیشمندی و غیره بدوزید کنید و برای خود ردای دروغ
 

 .بیش از این خودتان را مضحکه خلق ایران نکنید و به آغوش ایران بازگردید 
که در غیر این صورت با شما ھمان می شود که با دیگر تجزیه طلب ھای بیمار طی 

ھزاران سال گذشته شده است سربازان ایران زمین از تورک زبان گرفته تا کرد و فارس 
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 .نان ایران را نشانه خواھند رفت قلب دشم
 
 
 

 صحبت ھای توھین آمیز یک تجزیه طلب 
 

 تورک اوغلو تورک: نویسنده
 10:39:  ساعت1388 شھریور29یکشنبه 

گه زیادی مخور حمید خان زبان مادری ما قدغن است فھمیدی فھمیدی فھمیدی 
تا . د کثافت کثافت کثافت کثافت ؟نه فکر نمی کنم بفھمی چون ھمدرد ما نیستی گن

زبان فارسی تو را قدغن نکنیم تو نمی فھمی ما چه احساس خفگی تو این ایران 
اھریمنی تو می کشیم زنده باد توران توران توران بزرگواری که در آن ھیچ زبانی قدغن 

 نیست
 حمید فارس کثیف خفه شو
 ما شما را خفه خواھیم کرد

 منتظر باش عجله کار شیطان است
 
 
 

 زیه طلب ضد ایرانی که نظرات حمید پاکدلپاسخ یک تج
 

 turk murtaza: نویسنده
 10:43:  ساعت1388 شھریور29یکشنبه 

کاش یه کم از حس میھن پرستی ارد بزرگ در وجود شماھا بود تنھا زدید به دشت و 
 !بیابان

چونکه ارد شما میھن پرست نیست فارس پرست .پس به نظر شما ایران یعنی فارس
تون حق میدھم کسی که فردوسی را میھن پرست بداند چرا ارد را است البته بھ

 نداند چرا این ارد از کل دنیا بعد از فرار از افغانستان به ایران فرار کرده است

 
عزیز ھموطن کمی انصاف ھم چیز بدی نیست سالھای سال است ھم میھنان 

ا و ھر منصبی بوده اند آذربایجانی ما و تورکھا بر مصادر امور ھستند و ھمانھا در ھر ج
 پشتیبان ایران و فرھنگ آن بوده اند

... 
 

فھمیدم شما اصال به ریشه ھا درست توجه نمی کنید به ظواھر چسبیده اید و فکر 
 !می کنید نوع لھجه می تواند برای شما کشوری دست و پا کند

ی آدم اگر اینطور بود چین و ھند ھزار کشور می شدند و البته ھمین ترکمنستان کل
 دارد که به زبان دری حرف می زنند و یا روس دارد

... 
 

شما اگر ھزار سال ھم این حرفھا را بنویسید راه بجایی نمی برید چون فرھنگ ایران و 
 اسطورھایش در عمق وجود تک تک ما ایرانیھا ھستند

... 
دھند من در وبالگ شما نام یورد و یا آراز می بینم که ھمیشه فحش به این و آن می 

که ھمیشه نقش تورکھای تجزیه طلب ! خوب این اسامی در کجا استفاده می شود ؟
 !را بازی می کنند ؟

منظشورتان از آراز !!!شما کی مطلبی با نام یورد در این وبالگ دیده اید که میگویید 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ھمان کسی بود که یه بار به تورکھا ھم فحش داد و در جواب این شخص ما از اسم 
 ...ه کردیم آراز استفاد

 
 اصال شما در کدام اتمسفر سیر می کنید ؟

 سال است شماھا سیر میکنید و به تمام 100در حول و اطراف ھمان اتمسفری که 
 اقوام ایران ستم میکنید

با این حال نزار و پر مدعای شما آینده ایی جز ھضم شدن در دل جریانھای اجتماعی 
 .برایتان متصور نیستم 

 میگویید مگر ھضم و نابود شدن پان فارسھا در ایران را نمی بینید از یک جنبه درست
را به خاطر نمی آورید مگر از !! مگر شاھتان و پسرش و این نظام و جنبش سبزتان

 افغانستان بی خبرید
شما بزرگان تورک زبان ایران ھمچون ارد بزرگ ، ستارخان ، باقر خان و استاد شھریار را 

  خیال خام خود خوار کردیدبا این صحبت ھایتان به
... 
 

ھمه آنھا از فردوسی و ایران عزیز سخنھا گفته اند و زندگی خویش را به پای آن 
 !شما ھم با ھوچیگری تالش می کنید دستاوردھای آنھا را نابود کنید .گذاشته اند 

 کار شما مسخره است
 نبود تا منظور از ھمه آنھا ستارخان بود که بنده خدا ادیب و فردوسی شناس

بداند فردوسی کیست از مسخرگی کار ماھاست که چنین به خودتان می 
 !!!پیچید مگر نمیگویید کارمان مسخره است پس از چی میترسید

اگر دیدید چند کالمی برایتان نوشتم از سر دلسوزی بود نه این که فکر کنید آنقدر مھم 
زمین را اینجا با چرت و پرت کوچک که بزرگان و نام آوران ایران ) البته درخواب(شده اید 

 .کنید و برای خود ردای دروغین اندیشمندی و غیره بدوزید 
 سال است که ھم دیگر اقوام ایران و ھم 100از دلسوزی شما فارسھای دری 

افغانستان بھره مند گشته اند در ضمن لطف میکنی برای اینکه دروغھای ما را ھم رو 
ه و مثل انیشتین حتی وقت برای جواب دادن ھم کنی بحث بکنی نه آنکه قھر کرد

نداشته باشی نه آنکه از بس سرتان شلوغ است و در حال حل کردن مسائل فیزیک 
 ھستید

 
 .بیش از این خودتان را مضحکه خلق ایران نکنید و به آغوش ایران بازگردید 

 !!!است ... منظورتان ھمان 
با دیگر تجزیه طلب ھای بیمار طی که در غیر این صورت با شما ھمان می شود که 

ھزاران سال گذشته شده است سربازان ایران زمین از تورک زبان گرفته تا کرد و فارس 
 .قلب دشمنان ایران را نشانه خواھند رفت 

طی ھزاران سال که اپری از شماھا در حکومت نبوده تا رفتا شماھا را بفھمیم در 
 سرزمین بخواھد به او تجزی طلب ضمن خوب بلدید وقتی کسی حقش را در این

 بگویید
 از کدام  سال پیش به شھر راه نمیدادید30منظورتان از کردھا ھمانھایی ھستند که تا 

تورکھایی حرف میزنید مگر جنبش سبزتان و سکوت تورکھا ھمراه کردھا و لرھا و بلوچ 
ف ترین و عربھا شما را از خواب خرگوشی بیدار نکرد این آخرین سالھای عمر کثی

انسان ای روی زمین است که فقط حرف زدن بلدند که در عمل عاجز ند کسانی که از 
بی فرھنگیشنا از طرز پوشش تا گفتارشان مخلوطی از ملل مختلف است اما ھم 

 چنان در آسمان سیر میکنند
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 پاسخ حمید پاکدل به سخنان پان تورک مرتضی
 

 آقای مرتضی
م مایه است که مملو از ھوچیگری و دشنام به ایران مطالب شما آنقدر بی پایه و ک

 .است 
 .ھمه ا می دانیم ایران را سه قوم ماد ، پارت و پارس تشکیل شده است 

 .دیاکو اولین پادشاه ایران می گوید ایران را پروراندم تا سرزمین آزادگان باشد 
 

مید ھیچ بوی شما که ھم میھنان پارس خود را کثیف ترین موجودات روی زمین می نا
 .از آزادگی نبرده اید 
وطن پرست ترین کسی که شناخته ام ھمانا فردوسی ، پیر مرد : ستارخان می گوید 

 .توسی است 
 :و ھمو در کشاکش درگیریھای داخلی می گوید 

دولتین انگلیس و روس را از دخالت در امور خاریه ایران برحذر می دارم آنچه بین 
 .ضی به ایران بیجواب نخواھد ماند ماست داخلی است و ھر تعر

 
 شما کجایید ؟

 
 :باقر خان ساالر ملی می گوید 

مرحوم ستارخان و من آرزویمان این بود که ھمچون نادرشاه باکو و گنجه را به 
 .کشورمان ایران باز گردانیم 

 
 آقا مرتضی وفاداری شما ، به ایران بیشتر است یا به آتا تورک و ترکیه ؟

 
 : سخن استاد شھریار با شما کامال مشخص و گویاست جناب مرتضی

 
 تو ھمايون مھد زرتشتي و فرزندان تو

 
 پور ايرانند و پاك آئین نژاد آريان

 
 اختالف لھجه ملیت نزايد بھر كس

 
 ملتي با يك زبان كمتر به ياد آرد زمان

 
 گر بدين منطق ترا گفتند ايراني نه ايي

 
 يسمانصبح را خواندند شام و آسمان را ر

 
 )352 ـ ص 1ديوان ـ ج ( 
 

 :ارد بزرگ ھم می گوید 
 

گل ھای زیبایی که در سرزمین ایران می بینید بوی خوش فرزندانی را می دھند که 
 .عاشقانه برای رھایی و سرفرازی نام ایران فدا شدند 

 
 

ر می بینید شھیدان راه میھن را که شما می خواھید به نام خود آنھا را مصادره کنید د
ھمین ( کالم ارد بزرگ که خود از تورک زبانان شمال خراسان و شھر شیروان است 
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!) وبالگی که من و شما در آن بحث می کنیم ادعا دارد که از آن یک شیروانی است 
 برای حفظ کیان ایران زمین جنگیده اند و پس از این ھم از آن حراست می کنند

 
 :نادرشاه افشار می گوید 

 
خاري نبود ، براي من دستگیري متجاوزين و سرسپردگاني مھم بود که فتح ھند افت

بیست سال کشورم را ويران ساخته و جنايت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمینم 
که آنھم از . اگر بدنبال افتخار بودم سالطین اروپا را به بردگي مي گرفتم . روا داشتند 

 .جوانمردي و خوي ايراني من بدور بود 
 

 :می بینید نادر شاه می گوید خوی ایرانی من و باز نادر می گوید 
 

 .شاھنامه فردوسي خردمند ، راھنماي من در طول زندگي بوده است 
 
 

شما تجزیه طلبان در سیاھی فکر خود گاھی نام این بزرگان را برای مغلوب کردن دیگر 
ه مدافعین ایران زمین بوده طوایف ایرانی بکار می برید حال آنکه بزرگان تاریخ ایران ھم

 اند
 
 

با این که خود ارد بزرگ از تورکھای غیور و (امروز ھم به این خاطر ارد بزرگ را 
را مورد ھجوم قرار داده اید که می بیند نخست او زنده ) اندیشمند ایران زمین است 

ر است پس نمی توانید زندگی اش را به نام خود ضرب بزنید و دوم اینکه ھمچون دیگ
سوم آنکه می بینید نظریه قاره کھن . بزرگان تورک زبان عاشق ایران و فردوسی است 

او که در واقع ایجاد یک قاره به نام کھن است و با ایجاد آن که شامل بیست کشور 
حوزه تمدنی ایران باستان است شما باید به جای توھین ھای مکرر به فکر تعالی 

با ایجاد این قاره در منطقه بکلی عقیم می فرھنگی کشور باشید و تجزیه طلبی 
 .شود 

ارد بزرگ در نظریه قاره کھن ھجوم نظامی برای باز پس گیری سرزمین ھای از دست 
رفته را رد می کند و معتقد است باید رشد کرد فرھنگ را باال برد تا دیگر سرزمینھا 

 .عاشقانه به ما بپیوندند 
ر منافع کور خود می خواھید یک پان فارس اما شما از ارد بزرگ آزادیخواه بخاط

 !!!بسازید 
 ؟!!!حتی نوشته اید ارد بزرگ از افغانستان فرار کرده 

آیا با تھمت می خواھید کار خود را پیش ببرید ھمه ما می دانیم در زندگی نامه او ھم 
ھست که کشورھای آسیای میانه ھمه از عالقه مندان به ارد بزرگ ھستند و احمد 

عود رھبر چریکھای افغانستان تحت تاثیر ارد بزرگ بوده است احمد شاه شاه مس
 .مسعود ی که عاشق فردوسی و حافظ بوده است 

 
 اما شما به خاطر منافع امروزین خود لجن پراکنی می کنید

غافل از این که صحبتھای من و شما برای خوانندگان و نسل امروز ایران کامال افشا 
 .درونی مان است کننده ماھیت رفتارھای 

 
 شما یک بار دیگر زندگینامه شیخ اشراق سھروردی را بخوانید

به خاطر سرودن مکرر اشعار فردوسی در ) او که اصالتا از استان زنجان است(ببینید 
 .زندان ، جیره غذایش قطع شد و در نھایت از گرسنگی به شھادت رسید 

 
ین کشور را با این ھمه اسطوره و شما چند تجزیه طلب پان تورک به خیال خام خود ا
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بزرگ عاشق فرھنگ و ھنر آن ، می توانید به پای افکار شوم و مغولی خویش سر 
 !ببرید ؟

 ...زھی خیال باطل 
 

پاسخ سرپرست وبالگ تجزیه طلبان که عمق ناآگاھی او را از تاریخ و فرھنگ ایران 
 :نشان می دھد 

 
 ترکھای خراسان: نویسنده
 20:10:  ساعت1388ر شھریو29یکشنبه 

 
 

 آقای پاکدل، ما می گویم یک ایران فدرال با آزادی ھای
 داستان فردوسی از من درآوردی ھای دوران رضا. دموکراتیک و برابری ملت ھا

 .قشوچی پالنی است که بعدھا پھلوی شد
 

شاھنامه فردوسي خردمند ، راھنماي من "نادر شاه در کجا گفته است که 
 ؟"ه استدر طول زندگي بود

 
 !دارید حدیث و روایت می بافید... مانند 

 پست الکترونیکوب سایت 
 

 لبپاسخ مستدل حمید پاکدل به اشتباه فاحش سرپرست سایت تجزیه ط
 

 حمید پاکدل: نویسنده
 20:31:  ساعت1388 شھریور29یکشنبه 

 
 

 1!!!!!!!!!جمله نادرشاه را شما نخوانده اید ؟
  ماخذ20اینم 

 از دھھا ھزار ماخذ دیگر
 
1- -16021607158516051575160615751606/com.weebly.radio1ch://http

html.15751740158515751606-160516041740 
 
2- htm.4/zand/hoseini/ir.ac.tmu.flh://http 
 
3- aspx.20513-Show/article/net.rasekhoon.www 
 
4- htm.Shahname/Images/Images/de.zinati.www 
 
5- 4350=?@asp.2007/Negaresh/ir.iras.www://http 
 
6- Ultravision=user?php.blog/com.20iran.www://http&30702=id_blogentry 
 
7- html.Iran_meli_Qahremanan/com.farhangsara://http 
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8- htm.ferdwosi/com.ariarman://http 
 
9- aspx.43-post/com.blogfa.aryayii://http 
 

10- 138703=m?/com.we4delphi.weblog://http 
 

11- 227/1132/view/content/fa/org.majzob://tpht/ 
 

12- 542=itemid?php.item/smartsection/modules/net.eshtehard.www://http 
 

13- html.1788thread/net.pakdel.forum://http 
 

14- 2850=objnr?php.view/php/net.nou-asre://http 
 

15- 38592=t?php.showthread/info.kinginsat://http 
 

16- 1141=tid?php.showthread/com.avaxnet.www://http&11=page 
 

17 - 38IP=DPT?/com.parniaz.www://http&viewArticle=do&405=id 
 

18- html.7957thread/com.golestantalk.www://http 
 

19- 2590612/dml.show/blog/emadiano/com.opera.my://http 
 

20- html.15083_post/archive_shafaqh/com.ciooc.shafaqh.www://http 
 
 

 پاسخ حمید پاکدل به قسمت اول نظر سرپرست وبالگ تجزیه طلب خوراسان تورکلری
 

 حمید پاکدل: نویسنده
 20:56:  ساعت1388 شھریور29یکشنبه 

 
 

ما می گویم یک ایران فدرال با آزادی ھای دموکراتیک و برابری ملت : شما نوشته اید 
 .ھا

!!! د بیرق و پرچم کشورتان این حرف شما متین اما خود شما در چند پست قبلی خو
 !!!را منتشر کردید ؟

 aspx.266-post/com.blogfa.3yurd://http: اینجا 
 

 که به پرچم ترکیه شبیه است
: این پرچم شما 

jpg.1Bayraq_Milli/bilder/25261345/userdaten/de.13oyla.www://http 
: این پرچم ترکیه 

gif.TurkeyF/Data_lagsF_PeacePath/infinite~/jp.ne.ocn.1www://http 
 

 آیا ھدف شما از فدرالیزم رسیدن به خواسته بعدیتان یعنی تجزیه ایران نیست ؟
 .اگر اینطوری نبود پس چرا پرچم ترکیه را برای مردم کشوتان ایران علم می کنید 

 این
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 نشان می دھد واژه ھا برای شما ابزاری است برای رسیدن به خواسته ھای
 فدرالیزم روح ملی حاکم است نه آنکه به ما آزادی بدھید تانامشروعتان ، بر 

 !استانی از ترکیه بشویم 
 این ھمان دم خروسی است که از دیدگان مردم باھوش ایران پنھان نمانده و نمی ماند

 
 
 

 ترکھای خراسان: نویسنده
 21:6:  ساعت1388 شھریور29یکشنبه 

 
 

 .گیات نژاد پرستان فارس را داده ایدآقای حمید پاکدل، شما به جای سند، آدرس جفن
 
... 
 

 پست الکترونیکوب سایت 
 
 

 
 

 حمید پاکدل: نویسنده
 21:31:  ساعت1388 شھریور29یکشنبه 

 
 

 ز من ماخذ جمله نادر شاه را خواستید من ھم بیست ماخذ دادمشما ا
از خوانندگان محترم می خواھم خود قضاوت کنند آیا بیست ماخذ از صدھا ماخذ من آیا 

 !مال پان فارسھا است ؟
یا مطلب این آقا که به فردوسی نسبت می دھد و در شش سایت تجزیه طلب 

 گذاشته شده
 ...قضاوت با مردم

 
 

یه طلبان ھر گاه با سخن و مطلبی بر خالف میل خود می رسید بالفاصله آن شما تجز
 .را انگ می زنید و از آن فرار می کنید 

 نادر
 شاه ، سھرودی ، ستارخان ، باقرخان ، شھریار و ارد بزرگ پاسخ شما را داده

 اند اما شما باز ھم با سفسطه می خواھید ایران را فدای دعوایتان با
 .شیرازی ھا کنید این دعوا به سود تمامیت ارضی کشورمان نیست اصفھانیھا و 

 در
 پاره ی از موارد بخصوص تخصیص اعتبارات عمرانی و بانکی حق با شماست ھمانطور

 که خراسان ھای شمالی و جنوبی و یا سیستان و بلوچستان و ایالم ھرمزگان و
 ارخانه است وبوشھر حق دارند آنھا می پرسند چرا دور شھر اصفھان ھزار ک

 منطقه ما محروم مانده
 آنھا می پرسند چرا جاده ھای اصفھان چند بانده

 شده و ھمه بزرگراه و اتوبان اما استانھای ما ھنوز به شبکه ریلی کشور متصل
 نیست و ھزار تبعیض دیگر

 اما این محصول یک سری غفلت در مدیران برنامه
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  این مسائل ھیچ وقت نمی تواندریزی کشور بوده و مسلما باید اصالح شود اما
 ابزاری برای تجزیه طلبی باشد

 باید حق را گرفت و ارد بزرگ در نصایح خود
 بارھا بر آزادی و حقوق شھروندی تاکید کرده است نظر ارد بزرگ در مورد

 انتخابات را بخوانید و ببینید کسی را که باید ستایش کنید چطور به فحش و
 .اید نفرین خود لگد مالش کرده 

 

 

 
 

 ترکھای خراسان: نویسنده
 21:38:  ساعت1388 شھریور29یکشنبه 

 
 

 .آقای حمید پاکدل، نه فقط با شما، کال تبادل نظر با ایرانی ھا مشکل است
 
ما می گویم یک ایران فدرال با آزادی ھای دموکراتیک و برابری ملت : شما نوشته اید "

 .ھا
!!!  پست قبلی خود بیرق و پرچم کشورتان این حرف شما متین اما خود شما در چند

 !!!"را منتشر کردید ؟
 

 آقای
 حمید پاکدل، پرچم به معنای استقالل نیست و کشورھایی که ساختار اداری فدرال

 برای نمونه. دارند در آنھا ھر ایالت و یا استان پرچم مخصوص خود را دارد
 .آلمان و کانادا

 پست الکترونیکوب سایت 
 
 

 

 
 حمید پاکدل: نویسنده
 21:53:  ساعت1388 شھریور29یکشنبه 

 
 

نه فقط با شما، کال تبادل : این جمله شماست ! ممنونم که پاسخم را شفاف دادید 
 . ایرانی ھا مشکل استنظر با

 
 این

 !یعنی اینکه شما خودتان را ایرانی نمی دانید پس طرف حسابتان فارسھا نیست 
 !!!طرف حساب شما خود ایران است و فدرآلیزم ابزاریست برای جدایتان از ایران

 که نمی شود با ایرانیھا تبادل نظر کرد
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 ترکھای خراسان: نویسنده
 22:28: ت ساع1388 شھریور29یکشنبه 

 
 

 .آقای حمید پاکدل، با ھوچی گری به جایی نخواھید رسید
... 

 پست الکترونیکوب سایت 
 
 

 حمید پاکدل: نویسنده
 0:40:  ساعت1388 شھریور30دوشنبه 

 
 ممنونم از پاسختان

 .اشتباه روزنامه نگاران و حتی مقامات دولتی ھم قابل دفاع نیست 
 .و ضعف یک روزنامه ھم ربطی به سرزمین مادریمان ایران ندارد 

اما اگر منظور شما این است که نادرشاه افشار ، ستارخان ، باقرخان ، استاد شھریار 
 فھمی مدافع ایران و فردوسی شده اند این را به قضاوت و ارد بزرگ از نادانی و کم

 .عموم می گذارم 
بخصوص ھم میھنان تورک زبان خود ببینند که شما برای آنکه بلدوزر تجزیه طلبتان به 

 .حرکت درآید ابتدا از فراز بزرگان تورک زبان ایران گذشتید 
 !تورکی ھستید و زبان ! با این حال مدعی دفاع از خلق تورک ، تاریخ تورک 

شما سھند و سبالن فرھنگ و تاریخ تورک را نابود می کنید تا بتوانید ایران را ابتدا به 
اسم فدرالیسم از ھم جدا کنید و سپس دست در دست ترکیه و خانواده الھام علیف 

 .آن را از ھم بپاشید 
 
 
 

 را چنانچه پیش بینی می شود کرد تجزیه طلبان و پان تورکھا در نھایت خود
  :به آن در زده و فحاشی می کنند ببینید

 
 turk murtaza: نویسنده
 2:15:  ساعت1388 شھریور30دوشنبه 

 :قابل توجه غیر فارسان
موقعی که فاسھا می خواھند ارزش ستارخان و باقرخان را پایین بیاورند میگویند دو 

 .....نفر بیسواد که 
 کنند از دھان آمھا جمالتی در مدح اما موقعی که میخواھند از انھا سوء استفاده

 فردوسی میگویند
آدم عاقل نمیگوید که دو نفر بیسواد تحصیل نکرده در زمانیکه اثری از رادیو تلویزیون 

نبود چطور شاعری را که به زبان دیگری شعر میگفت را می شناخت تا در مورد او نظر 
 بدھد

 آقای پاکدل لطف میکنید جواب ما رو بدید
 فحش روانه شماھا 1000 تا سایت بزنیم و از دھن کوروشتان 10000یم ما ھم بلد

یا !!!  نفر ھم دروغ میگویند10000سازیم وقتی ھم مدرک خواستید میگوییم مگر 
میگوییم اجداد ما از سربازانش بودند و پیش آنھا این فحاشی را کرده و اجداد ما دھن 

 !!!به دھن به ما انتقال داده اند
ون حد و انداره ای نیستید که برای عشق و عالقه من به یک شخص مرز اما شما در ا

تعیین کنید بھتر است حدود خودتان را بشناسید و در آخر شعر اال یا ایھا التھرانی 
شریار را ھم که در مورد پان فارسھایی مثل شماست را بخوانید تا بیشتر در مورد 
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  شویدعشق شخصیتھای تورک نسبت به امثال خودتان آشنا
 
 
 

 :ادامه توھین ھا و سفسطه گری 
 

 turk murtaza: نویسنده
 2:21:  ساعت1388 شھریور30دوشنبه 

لطف میکنی چند نژاد غیر آریا را نام ببری و بگویی آریاییھا االن در کدام سرزمینند و به 
 آن افتخار میکنند فکر میکنم ھنوز در عھد ھیتلر و نژاد پرستی ھستید

 ری شما ، به ایران بیشتر است یا به آتا تورک و ترکیه ؟آقا مرتضی وفادا
به اصل و ریشه ام به سرزمینی که برای وجود من جنگید نه سرزمینی که برای 

 نابودی من میجنگد
اما در مورد اردتان که در بین دریھای ایران و افغان و تاجیک و ھمچنین روسیه طرفدار 

 ری مطالب را در مورد اردتان آشکار میکنددارد فکر کنم ھمین مورد آخر روسیه بسیا
حرف زدن آسان است اصل عمل کردن است ھر شخصی که دیپلم گرفته باشد 

سخنان بلندپروازانه تر از اردتان را ھم میتواند بگوید اما مگر حرف و کالم خالی تا به 
 حال کسی را بزرگ کرده است

 
 

 turk murtaza: نویسنده
 2:25: ت ساع1388 شھریور30دوشنبه 

فتح ھند افتخاري نبود ، براي من دستگیري متجاوزين و سرسپردگاني مھم بود که 
بیست سال کشورم را ويران ساخته و جنايت و غارت را در حد کمال بر مردم سرزمینم 

که آنھم از . اگر بدنبال افتخار بودم سالطین اروپا را به بردگي مي گرفتم . روا داشتند 
 .اني من بدور بود جوانمردي و خوي اير

 :می بینید نادر شاه می گوید خوی ایرانی من و باز نادر می گوید 
 .شاھنامه فردوسي خردمند ، راھنماي من در طول زندگي بوده است 

ماشاهللا اینھا رو ھم نادرشاه به اجداد شما گفته بود دیگر شما به آخر خط رسیده اید 
که اگر بخواھید از نوک قله ھم باالتر بروید زیاد خودتان رو به این در و ان در نزنید 

 سقوط خواھید کرد
فکر کنم بستان باشد به خاطر اینکه سرور این سایت پیوسته شلوغ بود به زور سایت 

 باز میشد و نتونستم زودتر جوابتان را بدھم
 
 
 

 
 

این ھم سفسطه سرپرست سایت تجزیه طلب برای فرار از تنگ نای 
 : منطقی حمید پاکدلسئواالت و استدالل ھای

 
 ترکھای خراسان: نویسنده
 2:25:  ساعت1388 شھریور30دوشنبه 

 نوع 6 نوع ھواپیمای جنگی، 4آقای حمید پاکدل، جمھوری اسالمی در عرض دو سال 
بالگرد و چند نوع ھواپیمای مسافربری و ھواپیمایی بدون سرنشین ساخت، اگر قبول 

  لینک ردیف کنم؟100ندارید 
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 .ھای شما شباھت زیادی به لینک ھای اختراعات جمھوری اسالمی داردآن لینک 
 وب سایت پست الکترونیک

 

 
 

 ادامه اھانت ھای یک پان ترک
 

 turk murtaza: نویسنده
 2:33:  ساعت1388 شھریور30دوشنبه 

 :شعور پارسی
کمیت مھم است کیفیت مھم نیست ھزار سایت بی اعتبار مھمتر از نوار صوتی خود 

 ستشخص ا
تا زمانی که ما در خطریم ھمه اقوام ھم میھن ما ھستند اما بعد از رھایی از خطر 

 بیگانه اند
 حق نداری به زبان خودت بنویسی یا بخوانی حق نداری جواب توھینھای ما را بدھی

........................................................ 
شناختند اما موقعی که گفتیم چرا سالی تا چند روز پیش ھمه جھان فردوسی را می 

را یونسکو به نام فردوسی نمیکند آقایان گفتند ھنوز نام فردوسی از طرف ایران به 
یونسکو داده نشده است شخصی را که ھمه جھان میشناختند را یونسکو ھنوز 

 !!!نشناخته جل الخالق
.......................................................... 

 
 آقای پاکدل بازم بحث کنید

 
 
 

 turk murtaza: نویسنده
 2:36:  ساعت1388 شھریور30دوشنبه 

در ضمن نادان ھم جد و آباءت است به ستارخان وباقرخان و شھریار و 
 شاه حق توھین نداری افغانی درینلدر

 
 

 
 !!!خوش و بش مدیر سایت تجزیه طلب و آن فحاش 

 
 ترکھای خراسان: نویسنده

 2:42:  ساعت1388 شھریور30ه دوشنب
الف نه کونوم کاف نه کونوم، پس بگو من بیچاره چیکار : "آغا مرتضی،اؤزلری دئییرلر

 .تکجه الف و کاف باشقا بیر شئی یوخ" کونوم؟
 وب سایت پست الکترونیک

 
 turk murtaza: نویسنده
 2:47:  ساعت1388 شھریور30دوشنبه 

 بیر اوده قالدیم دغالدیم اصال دوشونمزدیلر ایل 4اله دوز دیسیز من بوالرننان 
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 پاسخ حمید پاکدل به فحاشی تجزیه طلبان
 

 حمید پاکدل: نویسنده
 3:41:  ساعت1388 شھریور30دوشنبه 

 ممنون آقا مرتضی
 که از آسمان و ریسمان گرفتی تا از حقیقت بگریزی

 تا جد آباء ما را ھم آباد کردی
امروز نوشتی حمید پاکدل افغانی !!! نستان فرار کرده یه روز نوشتی ارد بزرگ از افغا

 دری است
 

پس نتیجه می گیریم ھر کسی بگوید شما تجزیه طلبھا چرا به ایران و بزرگان آن 
 .توھین می کنید افغانی دری است 

چطور به خودت اجازه دادی به کمک یه عده جاھل، بزرگان ایران ستارخان و باقرخان را 
می و آخرش ھم بخاطر آنکه گندت را پاک کنی گفتی به آنھا توھین جاھل و نادان بنا

 !!!نکنید؟
 !!!ببین شھریار چه می گوید اگر به ماخذ آن ھم گیر داری بگو

 
داند و او را   ما مي شھريار، فردوسي را پیكرة غرور ملیت ايراني و خالق غرور قومیت

 :كند فرمانده جنگھاي فرھنگي ايران زمین معرفي مي
 
 فنده از او حمیت و احساساتتو
 

 داننده راز انفجار كلمات
 

 ھاي جنگي افتاده به روي نقشه
 

 فرمانده جنگھاي فرھنگي ماست
 

 خالق غرور قومیت ما
 

 او شاعر ايده آل ما فردوسي است
 
 )1116  ـ2ج  ديوان ـ(

 
 

ن به مخاطبین این مطالب ، خود می بینند که در تمامی مراحل من چقدر از بزرگان ایرا
 بزرگی یاد کردم

 ...و شما چطور از آنھا به عنوان ابزار بھره گرفتید
خوب من با شخص آقا مرتضی که ھنوز ھیچی نشده به آباء و اجداد ما توھین می کند 

ادب حکم می کرد ھمین .دیگر حرفی ندارم !!! و البد فردا با ناموس و شخص خودمان 
 .مقدار با شما سخن بگویم 

ت خوراسان تورکلری ھم ممنونم که تا جای که توانست به سئواالتم و از مدیر سای
 .پاسخ گفت 
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اما من برایم سئواالت زیر بی پاسخ ماند و دیگر ھم از شما انتظار جواب 

 !ندارم 
 
 چرا فردوسی و ایران را لعن و نفرین می کنید با این که بزرگان ایران نظیر نادرشاه -1

 !، استاد شھریار و ارد بزرگ او را ستایش می کنند ؟افشار ، ستارخان ، باقرخان 
 
 نظریه قاره کھن ارد بزرگ که به دوستی ملل منطقه ختم می شود چرا مورد غضب -2

 شما ھست ؟
 
 چرا ھمه چیز را از زاویه پان تورکیسم می بینید و چرا سعی می کنید از لھجه برای -3

و ملت حل شده و شما ھمچنان خود کشور بسازید چیزی که در ھندوستان ھفتاد د
سعی می کنید بجای درخواست حقوق شھروندی خود بر طبل جدایی طلبی می 

 .کوبید
 
 چرا توجه نمی کنید ایرانیان با یکدیگر معاشرت و دوستی و ازدواجھای وسیع -4

داشته و دارند ھمین تھران از ھر قومی آدمی دارد حاال از لحاظ شما باید به کدام قوم 
 برسد ؟

 
 .برای شما به عنوان یک ھموطن ایرانیم آرزوی روزھای ھر چه بھتر می کنم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

کل متن باال از سایت خوراسان تورکلری و بخش نظراتش 
 :برداشت شد 

aspx.291-post/com.blogfa.3yurd://http 
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  :دومفصل 

 
 

مخالفت با ارد بزرگ در وب : مھرزاد 
 سایت مفاھیم
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 دھکده منفور!جھانی!؟ / مھرزاد
 
 
 
 
 

سالھاپیش دردوران دانشجویی، مسابقه ای ترتیب داده 
انتخاب موضوع .من ھم سعی شرکت کردم" سخنرانیمسابقه"بودندبنام

سخنرانی آزادبودوھرکس می توانست به دلخواه خودموضوعی 
وتالش )دھکده جھانی رابرگزیدم(من .رابرگزیندودرموردآن سخنرانی کند

کردم باخواندن کتابھایی ھم درموردروش سخنرانی وھم موضوع آن،دست 
 ازبچه ھای خوابگاه شب قبل ازمسابقه تعدادی.پربه مسابقه بروم

رادریکی ازاتاقھاجمع کردم تاجلوآنھا سخنرانی کنم وبرای مسابقه آماده 
 . شوم

وقتی سخنرانی من تمام شد،بچه برایم کف زدندوبه اصطالح تشویقم 
 ...کردند،امابه شوخی ،بامن خداحافظی کردندوگفتندخداتورابیامرزد

 دانستم که من تاآن موقع حساسیت موضوع رادرک نمی کردم ونمی
 .تااین قدرخطرناک وحساسیت برانگیزاست"دھکده جھانی"نام

بعدازسخنرانی من درآن مسابقه که باتشویق حضارھمراه 
 .بود،تقریبامطمئن شده بودم که برنده مسابقه خودم ھستم

دردرسالن دانشکده توجھم )متر١٫۵*١٫۵حدودا(چندروزبعدپالکاردی بزرگ
 ...."ن دھکده جھانی بدانندسردمدارا"راجلب کردکه نوشته بود

 .تازه متوجه شدم که این عنوان چقدرخطرناک است وچقدردشمن دارد

 .نام من اصالدرلیست نبود.باالخره نتیجه مسابقه اعالم شد

اودرلیست طرفداران اومی !!!اردبزرگ ھم بادھکده جھانی مخالف است
 .راببینید"احمدشاه مسعود"توانیدنام 

 .ین باره نظرات وی نقدی برنظریاتش بنویسمدرنظردارم بامطالعه چند
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 این مطلب وجود نظراتپاسخی که در بخش 
 :دارد 

 
 

 دختری تنھا: نویسنده
 0:57:  ساعت1389 تیر2چھارشنبه 

 
 
 
 

 .دارد ! ارد بزرگ ریشه ایی تاریخی و کھن پس دشمنی شما با 
دھکده کوچک جھانی شما مورد حمله واقع شده و شما حق دارید کینه 

 .دشمنان نظریتان را بدل بگیرید 
 

نظریه ایی که توسط باالترین افسر نظامی عضو ارتش ناتو یعنی مارشال 
 .مک لوھان کانادایی آن را داده 

 چقدر بد شد
 خیلی

افسران مجھز به کالھک ھسته ایی ارتش ناتو به اینجا رسید که نظریه شما 
که مخالفین خطرناکی مانند ارد بزرگ که فیلسوف است و به سالحی 

 ...مجھز است و آن اندیشه و خرد است ! مخربتر از بمب ھسته ایی شما 
 

 واقعا باید نقدھایی آنچنانی بنویسید
! د ترور شخصیتی اش بکنید تا این ارد بزرگ را درمانده کنید و اگر ھم نش

ھمه چیز باید ابزار رشد شما ! بقول فیلسوف دلخواه شما ماکیاول بزرگ 
 ...باشد ھمه چیز 

 

 
 
 

 :مطلب باال از 
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 در ادامه این بحث نظر شما را به مطلب زیر از دشمنان ارد بزرگ چه می گویند ،
 :سایت مفاھیم با مدیریت آقای مھرزاد جلب می کنیم 

 
 
 

 فتنه ارد بزرگ / مھرزاد
 
 
 

 . ابل تعمق استیادش بخیردبیرفیزیک دبیرستانمان سخن زیبایی میگفت که بسیارق

 ھواپیماازقطارتندترمی رود

 شب ھواتاریک است وروزھواروشن

 آھن ازچوب محکمتراست

 آب سردازآب گرم سردتراست

 )توآدم بدی ھستی:(نتیجه گیری

اگربه اینترنت دسترسی ندارید نگران نباشیدجمالت زیبای اردبزرگ رامی توانیددرھمه 
 .آن لذت ببریدجاازجمله پشت بلیط اتوبوس واحدبخوانیدواز

تادلتان .راجستجوکنید" اردبزرگ"گوگل رابازکنیدوکلمه .ھمه جاسخن ازاردبزرگ است
به شدت ١٣٨۵این فیلسوف بزرگ که ازسال.بخواھددرموردش مطلب می یابید

 برسرزبانھاافتاده است چه می گوید؟

سخنان زیبایی که شمارابه تحسین .اش پراست ازصدھاسخن حکیمانه" آرمان نامه"
 .فکروامی داردوت

وی که اورابرسرزبانھاانداخت " نظریه قاره کھن"اماشایدتعدادکمتری حوصله خواندن 
من آنراکلمه به کلمه .داشته باشندویابتوانندصحت وسقم آنرابررسی کنند

راستش وقتی آن جمالت زیباراخواندم،نزدیک "آرمان نامه"بعدازآن رفتم سراغ.خواندم
 .شومبودازنوشتن این مقاله منصرف 

ھمان "فاره کھن"اما.آرمان نامه ھمان به اصطالح صغری کبری درزبان منطقیون است"
 .نتیجه گیری است

 اومدعی است که نسخه فعلی وی قاره ھای زمین رادگرگون می سازد
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اومخالفین نظریه اش راتجزیه طلبان کشورھای حوزه تمدنی ایران باستان می 
شودکه چھره استعمارپیرانگلیس درپس وازاین ھم جلوترمی رودومدعی می .داند

 .اعمال تجزیه طلبان ھویداست

اردبزرگ بیست کشوررانام می بردکه پتانسیل الزم برای متحدشدن وتبدیل شدن به 
می گذارد،به جھت اشتراکات "سرزمین ما"یا"قاره کھن"قاره ای بزرگ که نامش را

جیکستان ،قرقیزستان قزاقستان،ازبکستان،تا"کشورھای.زیادی که برمی شمرد،دارند
سرزمین (،ترکمنستان،افغانستان،شمال باختری ھندوستان

جنوبی (،پاکستان،ایران،عراق،ترکیه،سوریه،لبنان،قبرس،نیمروزی ترین )کشمیر
بخش روسیه درمیانه استراخان درشمال دریای )ترین

 . خزرتانیمروزاکراین،آذربایجان،ارمنستان گرجستان

منش وبافت بومی چندمنطقه ازجھان که وی اومدعی است که پیشینه فرھنگ،
برگرفته ازچین وکشوھای (خاور-١آنھارابطورکلی درچھارمنش متفاوت شامل 

شامل (بومیان-۴و)شامل ھمان بیست کشور(قاره کھن-٣)اروپاییان(باختر-٢گرداگردآن
،سرزمینھای بومی قاره آسیا،امریکاواسترالیا،قابل "بجزمصر"کشورھای قاره افریقا

 .ندی ھستندتقسیم ب

اردبزرگ ادعامی کنددرتقسیم بندی مذکورمی توان یک نوع ھمریشگی وھمگنی بین 
مردم جوامع مذکور یافت که آنھاراقابل جمع بندی باھمدیگروتمایزشان بادیگرجوامع 

 .یافت

 .اردبزرگ وجه اشتراک چھارقسمت ازجھان رااین گونه وصف می کند

 )خیالباف وافسانه ای(گاره پردازمردم خاورزمین ،مردمی ھستنداحساسی وان

که درآمدبیشتررابه بھای ھرعمل غیراخالقی )مادی گرا(مردم باختر،مردمی سودجو
 .وغیرقانونی مجازمی دانند

 .مردم قاره کھن مردمی میانه رو،آزرم گراوادبمند ھستند

بومیان مردمی ھستندبافرھنگ خویشاوندی وتبارگراکه خودراازبده بستان فرھنگی 
وازاحساسات خاوری ھا،خوی آھنین وازفرھنگ سودجویی .ان دورنگاه می دارندبادیگر

 .باختریھا،بسندگی وشکیبایی رابرگزیده اند

به نظرشمااگرکسی بخواھدھمچون شماتجزیه وتفسیری ازمردم :جناب آقای اردبزرگ
مناطق مختلف کشورمان داشته باشد،آیابه نظریه خطرناک تجزیه طلبی که آنراتوطئه 

اصفھانیھاخسیس (س می دانیدنمی رسد؟بعنوان مثال می گویندانگلی
اینجانب (این دوشھررانام بردم تابه کسی برنخورد)اندویاشیرازیھاتنبل وخوش گذرانند

آیادرموردترکھای کشورجمالت مشترکی )دراصفھان زندگی می کنم وشیرازی ھستم
 کردستان مدعی خظاب نمی کنند؟آیاتجزیه طلبان"حرامی"نمی بینید؟آیابلوچھامارا

ھمبستگی تاریخی وژنتیکی نیستند؟دردوران دانشجویی شاھدسمیناری بودم که 
درموردنظریه شان (بزرگان کردمدعی این بودندکه اصالت ایرانی ازآنجانشات می گیرد

سال گذشته فیلم مستندی دیدم که اثبات می کردسیاھپوستان ).قصدقضاوت ندارم
آیامخالفت جنابعالی بانظریه دھکده جھانی . دارندجنوب کشورمان پیشینه ای افریقایی
 ازاین نگاه شمانشات نمی گیرد؟
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وی ھمچنین مدعی است که دانشمندان باخترزمین به این نتیجه رسیده اندکه 
بایدباایجادقاره اروپا،حلقه ای بزرگترازمرزھای سیاسی، بین خودشان وقاره کھن 

پابه ھدف خودبرسندکه کامال موفق بکشندوکوشیدندبایکپارچه نمودن آنھاقاره ارو
 .وکوششھای زیادی در جھت ممانعت ازاتحادمردم قاره کھن پدیدآورند.نشدند

خودتان اذعان کرده ایدکه قاره اروپاھمگن نیست اگرچه سعی می 
حتمامی دانیدکه مردم فرانسه دررای به قانون اساسی .شودآنھارامتحدویکپارچه کنند
 اروپاچه موضعی داشتند؟

لیل مستحکم خودرابرای پذیرش نظریه قاره کھن،درپاسخ به سوالی که وی د
خودمطرح می کندمبنی براینکه چه اندازه مھم است که مادریک اتحادبنام قاره کھن 

 .گردھم آییم را،این می داندکه نام ھاشناسه،گوھره ونشان پیشینه ماست

دانیدتابراین نکته رادلیل کافی می "نام ھا"من ازشمااستادگرامی تعجب می کنم که
مگرمشکالت بین ملل گوناگون .پای فشاریدکه مرزی جدیدبین قاره ھا پدیدآید

باتغییرمرزونام حل می شود؟بیاییم فرض کنیم امروزنظرشمامحقق شدوقاره ای 
آیاگرفتاریھای ماتمام می شود؟آیاکشورھای حوزه .تشکیل شد"قاره کھن"جدیدبنام

غربی می بندندودرعوض کاالی !ھای بی کیفیتدریای خزرمرزھای خودرابرروی کاال
مامی خرند؟آیافراموش کرده ایدکه سالیان درازجنگ بین ایران وعثمانی برای !باکیفیت

چه بود؟این مشکالت حل شده است؟وفقط مراودات فرھنگی دوکشورایران وترکیه 
 وتغییرمرزھای جغرافیایی قاره ھاھمه چیزراحل می کند؟

وی مدعی است که رسانه ھای )دورویی باخترتخم (درمطلبی تحت عنوان
ھمواره ازرقابت کشورھای ایران،ترکیه وپاکستان گزارش دادندوبدین )باختری(غربی

درقسمت بعدی اونتیجه می گیردکه علیرغم تالش .وسیله پیرامون راتیره وتارساختند
غربیھاوباخواست مردم،روندھمکاریھای فرھنگی واقتصادی ھمچنان گسترده راه 

 .رامی پیمایدخود

واقعاھمینطوراست؟محض اطالع جنابعالی بگویم،وقتی کشورھای حوزه دریای 
خزراستقالل یافتند،بازارخوبی برای ماپدیدآمدوآنچنان صادرکردیم که برای مصرف 

اماچه شدکه .خودمان کمترماندتاحدی که قیمت برنج سربه آسمان برد
ود؟یابی کیفیتی کاالی بازارآنجاراازدست دادیم؟به نظرشماتوطئه غربیھاب

دوستی دارم تولیدکننده پوشاک که خاطره ای عجیب برایم تعریف (تولیدخودمان؟
کرد،می گفت ازھمین اصفھان خودمان شلوارگرم ورزشی برای یک تاجرشمالی 

اوھم تھدیدکردخبرنگاران راجمع می کندوھمه رالب .فرستاندکه فقط یک پاچه داشت
ولی ازشمامی پرسم .ن موضوع راتاییدیاردنمی کنممن ای)مرزایران به آتش می کشد

آیابه کاالھای خودمان تاچه حداطمینان دارید؟به صداقتمان تاچه حد؟سری به میدان تر 
کیسه ای رابازکنید،آیانمی بینیدکه بیرون آن میوه خوب ودرون آن چقدرمتفاوت .بابزنید

رزانتربخرند،بدون گارانتی است؟افرادی رادیده ام که کاالی تولیدخارجی رابرای اینکه ا
من گاوصندوقی .می خرند،دلیشان ھم سطح اعتمادشان به مارکھای خارجی است

آیامشابه آن دربی اعتمادی مردم .خریدم که درب داخلی آن درست چفت نمی شود
خودمان به کاالھای تولی داخل نمی بینیدکه مدعی می شویدتفرقه اندازیھای 

 رامون، تیره وتارگردد؟غربیھاموجب شده که بقول شماپی

آیابه یادنمی آوریدکه چقدرجمھوری .ھمچنین ازروندھمکاریھای فرھنگی نام برده اید
اسالمی ایران کتاب به کشورھای حوزه دریای خزرفرستادونمایشگاھھای فرھنگی 
تشکیل داد؟نتیجه اش چه شد؟قانون اساسی آذربایجان شوروی رامطالعه کنید،به 
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 توان گفت تالشھای جمھوری اسالمی وسمینارھای داخلی نظرشماتاچه اندازه می
 وخارجی اش موثربوده ات؟

 .وی ھمچنین تالش خاوریان رادرعرصه ورزش ورسانه ھادلیلی برناپاکی آنھامی داند

اردبزرگ گفته است که خاوریان وعربھابه جھت باالتر بودن شمار آرایشان برآسیا 
 .سوارند

یردومعتقداست که راه ابریشم،بیشترازآنکه برای وی دیدگاه راه ابریشم رانمی پذ
 .مامفیدباشد،برای خاوریھامفیدبوده تابتوانندفرھنگ مارابنام خودثبت وضبط کنند

تالش کشورچین دربرگرداندن خاک تایوان )غوغاساالری ھنرچینی ھاست(دربخش 
رانشانه خلق و خوی می داندکه دلیل مسحکمی براین است که آنھاعلیرغم 

ھریشان خلق وخویی آشتی جویانه ندارندوھمچنین حرکات آنھادرتشکیل رفتارظا
برای کشاندین المپیک به "تیان آن من"زنجیره انسانی بدوردیوارچین ومیدان 

وھمچنین ھشدارمی دھدکه .کشورشان رانشانه ازغوغاساالری آنھامی داند
 .نبایدازتالش آنھابرای جلوگیری ازتشکیل قاره کھن غافل شد

نمی دانم اگرکشوری تالش کند تا المپیک رابه کشورش بکشاند،این ناپاکی من واقعا
 وغوغاساالریست؟

 .درموردتایوان ودیگرمسائلی که به آن نپرداخته ام،یکجاودرانتھای مطلب خواھم نوشت

بیان میداردکه می توانیم باتشکیل قاره کھن،توانمدی )گردش توانمندی (وی دربخش
 .مین بسوی خاورزمین بکشانیمراباسرعتی شتابان ازباخترز

به نظرمن گردش توانمندی نه باتغییرمرزھای جغرافیایی ونام گذاری،بلکه :جناب استاد
باچنداتحادیه ونام وفالن .باتغییردرساختارھای درونی وزیرساختھامحقق می شود

درھمین کشورمان شھری می شناسم بنام خاوران .سازمان مشکل حل نمی شود
مردم آنجافکرمی کردندکه .شھرحدودچھارپنج ھزارنفرجمعیت دارددراستان فارس،این 

باتغییرنام روستابه شھروگرفتن سازمانی بنام شھرداری مشکالتشان حل می 
ببینیدپس ازسالھاآیاتوانمندشدند؟نه .شودوبقول شماتوانمندمی گردند

دیه استادگرامی ھمانطورکه گفتم توانمندی باتغیرنام ومرزمحقق نمی شوداگراتحا.خیر
اروپارامثال میزنیدبایدبگوم که آنھاھم توانمندبودندوھم باجھان بیرون ازاتحادیه شان 

بطورمثال میتوانیدرجوع کنیدببه صدھاموضع گیری .ارتباطی بسیارمحکم وقوی دارند
 .مشترک آنھاباامریکاوحتی عربھاویاچینیھا

ال الھوری،خواجه وی ازدانشمندان بزرگی ھمچون مولوی،ابوریحان بیرونی،پورسینا،اقب
عبداهللا انصاری،بیدل،خوارزمی،مروزی،نظامی گنجوی،رودکی،ناصرخسروومخدوم قلی 

نام می برد که متعلق به ھیچکدام ازسرزمینھای فعلی نیستندبلکه نشان ازیگانگی 
 .ماھستند

من ھمچون شمامعتقدم که پیشینه مشترک مابین .ازبزرگان تاریخ منطقه نام برده اید
ه می تواندموجب اتحادوھمدلی گرددامااین دلیل رابرای این موضوع کشورھای منطق
آیاپیشینه تاریخی دوکره جنوبی وشمالی می تواندآنھارادرکنارھم .کافی نمی دانم

بنشاند؟واگرآلمان رامثال می زنید،جواب مشخص است،فراراززیریوغ 
ناح نظریات ملی گرایی محمدعلی ج.شمانگاھی به پاکستان بیاندازید.کمونیسم

آیابه ایران .توانست مردم این منطقه راگردھم آوردتاازھندجداشوند
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پیوستند؟آیاتوانستنددرکنارھندباآرامش زندگی کنندوھرازمدتی بمب اتم خودرابه رخ 
 ھم نکشند؟

به گفته وی ورزشھای باستانی وپھلوانی دلیل دیگریست که مامردم قاره کھن،پیشنه 
 .ومرامی مشابه دارند

ورزشھای باستانی وپھلوانی توانسته است تخم نفاق وتجزیه طلبی به نظرشماآیا
رادرکشورمان ایران برچیند؟وآتش مشکالت بین اقوام مختلف راکه ھرازچندی زبانه می 

 کشد،فرونشاند؟ 

اردبزرگ نگاھی تاریخی به مرگ ایرج می اندازدوکشته شدن وی رابانیرنگ برادرانش 
موفق به )برادران خاوری وباخترایرج(سلم وتوردرخاوروباختردلیل دیگری می داندکه 

واذعان می داردکه فرززندان ایرج ھنوزنتوانسته اندسرچشمه خردجھان .انجام آن شدند
 .رادرقاره کھن ھمگن کنند

اگربرادران تنی .تعجب من باخواندن نظریه تان درموردایرج صدچندان شد:جناب استاد
پس ازگذشت قرنھافاصله جغرافیایی ھمچون سلم وتوربه برادرخودرحم نکردند،آیا

وفرھنگی وتغییرات ژنتیکی،شماچگونه بیست کشوررادرپھنایی به وسعت نیمی ازکره 
زمین راھمگون ومشترک دربافت ومنش می دانیدوبراین اساس معتقدیدکه می 

توانندبایکی شدن دریک مرزونام مشترک باسرعت توانمندگردندومشکالت جامعه 
 ؟مرزمرتفع گرددبشری الاقل دراین حدو

 ادامه دارد
 

قاره "ادامه مطلب رادرپست جدیدمی نویسم ودالیل خودرامبنی برنپذیرفتن نظریه
آقای اردبزرگ خواھم نوشت وھمچنین توضیح خواھم دادکه چراعنوان این مقاله "کھن

 .گذاشته ام"فتنه اردبزرگ"را
 

 

 

 

 
 

http://mafahime.blogfa.com/post-31.aspx 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://mafahime.blogfa.com/post-31.aspx
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


    بخش نظرات
 
 
 
 
 

 دختری تنھا: نویسنده
 

 13:45:  ساعت1389 خرداد27پنجشنبه 
 

ارد بزرگ راست میگه و حرفش من ھر چی نوشته شما را زیر رو کردم دیدم 
 درسته

 حاال کجاش فتنه است ؟
 

معلومه خیلی تو اخبار غرق شدی که کلمه فتنه دور سرت می چرخیده و 
 !این جا بکارش بردی

 
آدم اگر نقدی ھم داره متین و واضح در متن نوشته اش به آن می پردازه نه 

 !اینکه تیترش توھین باشه خانم یا آقای مھرزاد 
 

م این وبالگ رو ساختی تا به ارد بزرگ دری وری بگی ، خوب اگر شاید ھ
 ...اینطوره خسته نباشی عزیزم بگو تا می توای 

 
 

ھمانطورکه درانتھای .ھنوزادامه مطلب مانده:دوست گرامی درود:پاسخ
 )ادامه دارد(مطلب نوشته شده

 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 دختری تنھا: نویسنده
 10:52:  ساعت1389 خرداد29شنبه 

 
 خیلی خوبه

 این دو آدرس زیر را ھم ببینید شاید به کارتون بیاید
پانتورکھا ایران و (در ضمن مخالفین ارد بزرگ تجزیه طلبان ایران و افغانستان 

ا ھم منتظر مطالب شم. بسیار به او اھانت کرده اند ) پشتونھای افغانستان
 .می نشینیم 

 !از ھمان تیتر توھین آمیز شما پیداست که چه تنوری را دارید داغ می کنید 
منتظریم تا ببینیم جزای میھن پرستی و عشق به سرزمین آبا و اجدادی چه 

 .می شود 
 .....فتنه 

 
http://dusunce.blogfa.com/post-208.aspx 
http://dusunce.blogfa.com/post-218.aspx 
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بادرودفراوان به شما،بایدبگویم که من به فردی .دوست محقق من:اسخپ

مثل شماکه حتی ھیچ نام ونشانی ازش ندارم،افتخارمی 
ھرنتیجه ای .چرا؟شماباورھای خودراداریدواھل تحقیق وجستجوھستید.کنم

 .که بگیریدزیباست زیرابرپایه تحقیق واندیشه است
 بارمنفی برداشت عامیانه رابعداتوضیح خواھم دادکه"فتنه"ضمناعنوان

پس لطفافعال ازاین عنوان چیزی به دل .است"آشوب"منظور.ندارد
مطلب آماده است اما توصیه شمادوست .نگیریدتامطلب بعدی ارسال شود

منتظرنظرات .گرامی مرابرآن داشت تا تحقیق وجستجوی بیشتری کنم
 .گرانقدرشماھستم

 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 دختری تنھا: نویسنده

 10:59:  ساعت1389 خرداد29شنبه 
 

 اینھا را ھم ببنید
 !شما ھم سرچ کنید شاید مطالبی بھتر از من پیدا کنید 

 
http://iransarzaminpak.blogspot.com/2009/10/blog-post_13.html 
http://iransarzaminpak.blogspot.com/2009/09/orod-bozorg.html 

 
 

  خود شکن آئینه شکستن خطاست-آينه چون نقش تو بنمود راست 
 

 موفق باشید
 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

 دختری تنھا: نویسنده
 1:10:  ساعت1389 خرداد30یکشنبه 

 
 ممنونم از محبتتون

را جسته گریخته نگاھی کردم بعدا سر فرصت من مطالبی که اضافه کردید 
 .کل نظراتتون رو خواھم خواند و شاید مطالبی در مورد آنھا براتون بنویسم 

فقط یه موردی که باید به اون اشاره کنم اینکه ارد بزرگ آرمانھای خودش رو 
نوشته و قاعدتا بسیاری از آن آرمانھا االن اصال نیست اما ارد بزرگ عی در 

سازی نکاتی برای اتحاد و نزدیکی ملل ھم فرھنگ جدا افتاده از برجسته 
 .ھم داره

در مورد پاکستان با شما موافق نیستم اگر ھم نگاھی به تاریخ آن کشور 
بکنید آنھا پی و شالوده کشورشون را از ھجرت پیامبر می دانند و بعد از 

ه خلفای راشدین به چند پادشاه اشاره می کنند و سریع می پرند ب
 .استقاللشان 
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کشور آنھا بر اساس مذھب مشترک در دو قسمت شبه قاره ھند شکل 
 .گرفت 

پس بحث ھای ملی در بین مسلمانان شبه قاره برعکس ھندوھا وجود 
ارد بزرگ در جایی به ھمین . گاندی ملی بود اما مسلمانان خیر. نداشت 

یه ... او بوده نکته اشاره کرده و گفته بارزترین شاخصه گاندی میھن پرستی
 ...جمله ایی شبیه این 

 در ھر صورت بعدا خدمت می رسم
 فعال خدانگھدار
 موفق باشید

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
 

 دختری تنھا: نویسنده
 13:13:  ساعت1389 خرداد31دوشنبه 

 
 با سالم

 نوشته شما بنویسم دیدم نقدم خیلی امروز که سعی کردم مطالبی در مورد
 .طوالنی می شه

پس شروع می کنم از باالی نوشته شما و به مرور به پایین آن می آیم و ھر 
شما ھم ھر جای از نوشته من . جا که الزم باشه چند خطی می نویسم 

احساس کردین الزمه جوابتون رو بنویسید در متن اصلی بگنجانید تا به آنھا 
 .م ھم اشاره کن

و چرا در متن اصلی ؟ چون در بخش نظرات احتمال داره دیده نشه مثل 
ھمان جریان فتنه که بعدا فرمودید نظرتان آشوب است و چه بجا بود ھمان 

 .کلمه فارسی آشوب را جایگزین واژه فتنه می کردید 
 بگذریم

 .حاال بخش اول ارزیابیم را تقدیمتون می کنم 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 دختری تنھا: نویسنده

 13:23:  ساعت1389 خرداد31دوشنبه 
 

به نظرشما اگرکسی : جناب آقای اردبزرگ: آقای مھرزاد گفته اید 
بخواھدھمچون شماتجزیه وتفسیری ازمردم مناطق مختلف کشورمان 

اتوطئه انگلیس می داشته باشد،آیابه نظریه خطرناک تجزیه طلبی که آنر
اصفھانیھاخسیس اندویاشیرازیھاتنبل (دانیدنمی رسد؟بعنوان مثال می گویند

اینجانب دراصفھان (این دوشھررانام بردم تابه کسی برنخورد)وخوش گذرانند
آیادرموردترکھای کشورجمالت مشترکی )زندگی می کنم وشیرازی ھستم

اتجزیه طلبان کردستان خظاب نمی کنند؟آی"حرامی"نمی بینید؟آیابلوچھامارا
مدعی ھمبستگی تاریخی وژنتیکی نیستند؟دردوران دانشجویی 

شاھدسمیناری بودم که بزرگان کردمدعی این بودندکه اصالت ایرانی 
سال گذشته ).درموردنظریه شان قصدقضاوت ندارم(ازآنجانشات می گیرد
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 فیلم مستندی دیدم که اثبات می کردسیاھپوستان جنوب کشورمان پیشینه
آیامخالفت جنابعالی بانظریه دھکده جھانی ازاین نگاه .ای افریقایی دارند

 شمانشات نمی گیرد؟
 

*** 
 

در مورد بحث تجزیه کردن کشورھای بزرگ توسط انگلیس : نقد مطلب شما 
جای شبھه ایی نیست ھمه ما شاھد جریان جدا سازی افغانستان از ایران 

 دھھا کشور و حتی در چین بوده ایم در غرب کشورمان ھم ھمینطور ،
بد نیست به پان تورکھای ....... پیدایش کشور و بعدا منطقه ھنگ کنگ و

 :تجزیه طلب ھم اشاره کنیم در تاریخ این مسلک خطرناک می خوانیم 
 

ھایی که ساکنان آن  اندیشه پان ترکیسم یعنی یکی کردن ھمه سرزمین(( 
رسد نخستین بار  ھای آلتایی می ھا به زبان ھایی که ریشه آن به یکی از زبان

از سوی یک خاورشناس مجارستانی یھودی تبار بنام آرمینیوس وامبری در 
وامبری رایزن سلطان عثمانی شده بود .  ساخته و مطرح گشت١٨۶٠دھه 

. کرد ولی در نھان برای لرد پالمرستون و دفتر امور خارجه بریتانیا کار می
 سوی وامبری و بریتانیا در اصل به ساختن و مطرح کردن این اندیشه از
ھا در جنوب روسیه بود تا مانعی شود  منظور ایجاد یک کمربند از آلتائی زبان

] ٨.[ندوستانبرای گسترش و رخنه روسھا به مستعمرات انگلیس در ھ
ھای دیگری کار وامبری را ادامه دادند از آن  ھا و صھیونیست بعدھا یھودی

جمله نویسنده یھودی فرانسوی بنام لئون کاھون که در کتاب 
 به Introduction al'Histoire de l'Asie, Turcs, et Mongols, deخود
 .))دھی و تبلیغ پان ترکیسم پرداخت شکل

 
گلستان در کوچک سازی کشورھای بزرگ جای ھیچ پس در مرام و حرکت ان

شاید به ھمین دلیل جریانی به سردمداری فردی ساکن . (شکی نیست 
!) انگلیس با آشوب در ویکی پدیا زندگینامه ارد بزرگ را از آنجا حذف نمودند 
ارد بزرگی که اندیشه اش نزدیکی و ایجاد قاره ایی ھمگن از ریشه ھا و 

 ایی از کشمیر ھند تا مدیترانه و از آستاراخان در باورھای مشترک منطقه
 .است ) عمان(شمالی ترین نقطه دریای مازندران تا دریای ایران 

در مورد اصفھان و شیراز ھم باید بگویم اگر به رویه مثال شما بخواھیم 
 حالت متفاوت 5 نفره ھم 5ادامه دھیم به راحتی می توانیم در یک خانواده 

اما آنچه ارد بزرگ از آن سخن گفته ! به تفاوت شھرھا نیست ببینیم و نیازی 
یعنی . مجموعه منشھایست که می توان در نھایت به آن وحدت بخشید 

شما نگاھتان به جزء جزء کردن است ارد بزرگ . آخرین حد نزدیکی فرھنگھا 
اگر خوب دقت کنیم این چھار منطقه را . به یک مقوله کلی نگاه می کند 

 .می بینیم البته اگر باز ھم به معدود اختالفھا نظری نیفکنیم ھمراه ھم 
 
 )چین و شرق دور( مردم خاورزمین -1
 
 )غرب( مردم باختر -2
 
 )منطقه حوزه فرھنگی ایران از کشمیر تا مدیترانه( مردم قاره کھن -3
 
 : بومیان -4

ن مصر منش و خویی نزدیک به قاره کھ( مردم قاره آفریقا به جز کشور مصر
و سرزمین ھای بومی قاره ھای آسیا ، آمریکا و استرالیا دارای ) دارد
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فرھنگی خویشاوندی و تبارگرا می باشند نگاه آنھا بیشتر به تبار و شھر 
آنھا پھنه پیوستگی شان را به روشھای گوناگونی اندک . خویش بسته است 

 .ساخته اند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لفت با نظریه دھکده کوچک در مورد نظریه کھکشان بزرگ اندیشه و مخا
جھانی از سوی ارد بزرگ ھم باید بگویم ارد بزرگ در آنجا به مقوله ظریف و 

می دانیم موتور ( آمریکا و ناتو و آن اینکه. جالبی اشاره می کند 
اصلی اینترنت جھانی در پنتاگون قرار دارد و در واقع 

تصور می کردند با ) بخشی از وزارت دفاع آمریکاست
ب اطالعات می تواند فرھنگ خویش را به جھان انقال

تحمیل کرده و پشت سر سپاه دشمن خویش را خالی 
کنند با تغییر فرھنگ بومی کشورھا و تزریق فرھنگ 

با خود باختگی فرھنگی مردم کشورھای دیگر ... غرب 
بدون ریختن حتی یک قطره خون بردگانی زبون تحویل 

جواب داد اما در بسیاری از کشورھا البته این کار در بعضی جاھا بگیرد 
ھمانند ایران و کشورھای متمدن دیگر با توجه به فرھنگ و تمدنی قوی این 

االن در عصر . اھرم فشار کار ساز نشد و کم کم این جریان وارونه گشت 
کھکشان "انتقال داده ھا از ھر نقطه جھان ھستیم این ھمان نظریه 

ھکده کوچک جھانی مارشال مک لوھان ارد بزرگ است که نظریه د" اندیشه
کانادایی را رد می کند راستی چرا بین این ھمه نظریه دان غربی یک 

نظریه دھکده کوچک جھانی را طرح !!! یعنی باالترین مقام نظامی ! مارشال 
در صورتی که نظریه کھکشان اندیشه توسط بزرگترین ... کرده است 

 .ه است فیلسوف و اندیشمند قاره کھن ترسیم شد
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 "سعدی بزرگ"یا"اردبزرگ" / مھرزاد
 
 

در ادامه مطالب دشمنان ارد بزرگ متن زیر از وب سایت مفاھیم تقدیم می 
 :گردد 

 : سعدی بزرگ می گوید

 رآفرینش زیک گوھرندبنی آدم اعضای یک پیکرند که د

 :یکی می گوید

آدمیت مرده ...ازآن ھنگام که دست حضرت قابیل گشت آغشته به خون حضرت ھابیل
 ...بود

 :دیگری می گوید

 ...ازآن ھنگام که حق امام علی راضایع کردند

 :یکی دیگرمی گوید

 ...به استنادتاریخ وجغرافیا

رمی آوردکه مردم جھان رابه یکی دیگرکه بزرگش می خوانندوفرزانه،به مغزخودفشا
چنددسته ودرچندمنطقه جغرافیایی،باخصوصیات ومنشھایی عجیب وغریب گردھم ھم 

 . آوردودریک تجزیه طلبی بزرگ،دم ازاتحادبزندومخالفان خودراتجزیه طلب بنامد

ایازمان آن نرسیده که نسل امروزجامعه ایرانی،به بلوغ فکری دراین حدبرسدکه 
  ونژادی واثبات برتری یکی بردیگری،کی پایان می یابد؟منازعات دینی:بپرسد

ومرامھای مردمان "خوب وبد"آیااینگونه اندیشه ھایی که مردم جھان رابه
تقسیم کردن،چه ثمره ای برایمان داشته است که امروزودرقرن ارتباطات "خیروشر"رابه

  بنامیم؟برآن پای فشاری کنیم؟وشگفت آوراینکه خودرامردمی میانه رو وخردمندھم

کدام خردمندروشنفکرمی تواندباعلم وآگاھی ازاینکه تکنولوژی اینترنت می تواندملل 
مختلف رابه ھم بشناساندوبه ھم نزدیک کند،به این موضوع می اندیشدکه 

اسنادگناھان واشتباھات پدرانمان رااززیرخاک بیرون بکشدتاھیزم آتشی دیگربانام 
 ومحتوای دیگری فراھم آورد؟

 ازاتحادمی گوید؟به من بگوییددرکدامیک ازجنگھای تاریخ ازاتحادنگفته اردبزرگ
اندونکوشیده اندھمفکران خودرامتحدکرده تابرقسمتی ازجھل بشرسوارشده آتشی 

 جنگی خانمانسوزبرافروزند؟

درموردرفتارگذشتگان نمی توانم قضاوتی بکنم،زیرامعتقدم که وقایع وشخصیتھای 
 . زمان خودشان می توان موردبررسی قراردادتاریخی رادرظرف زمان وشرایط

 !ازاتحادمی گویدنه تجزیه طلبی"اردبزرگ"روی صحبت من باافرادی است که معتقدند
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بطورمثال .آری سخن خوب وحرفھای شیرینی که ویترین رازیبامی کنندراھمه می زنند
 نتیجه.سخن ازاتحادشیعه وسنی بسیاررفته وھفته ای ھم به این نام انتخاب شده

 .راھمه میدانیم

ازھمین وبلگ گفته است اذعان داشته "فتنه اردبزرگ"خواننده ای دربخش نظرات مقاله
است که اگربخواھیم به تفاوتھابنگریم،افرادیک خانواده ھم باھم تفاوتھایی دارندوگفته 

به نظرمن .است که اردبزرگ ازتفاوتھانمی گویدبلکه ازاتحادملل بیست کشورمی گوید
 چرا؟.گونه اتحادھاصحبت می شود،درون خودیک تجزیه طلبی بزرگترداردوقتی ازاین 

اگرجھان رابسان یک سلول بزرگ درنظربگیریم که محتویات آن که ھمان 
ملتھاھستندبخواھندوجه اشتراکی بیابندوگروھی گردھم آیند،خودبخوداین گروه 

افیایی تااینجای کاردرصورتی که مرزجغذ.ازمحیط ھمگن اصلی جداوتجزیه می شود
مشخصی بدورخودنکشد،ایرادی نداردکه تبادل اندیشه واقتصادراحتتروروانترصورت 

اشکال بزرگ اینجاست که این گروه بخواھددیگری رانفی ونقدکندوخودراتافته .بگیرد
دراین حالت است که ذرات دیگری باشعاراتحاد،برای مقابله باخطرات .جدابافته بداند

 است که جامعه انسانی ازھمگنی خارج شده این گروه تشکیل شده وبدینگونه
 .وچندپاره می شوند

واین سلول نمی تواندحیاتی پایدارداشته باشدمگراینکه ھرچه بیشترسعی 
شودبابرداشتن عینک بدبینی وکنارگذاشتن عقده ھاوکینه ھای گذشته، مرزھای 

رک نژادی جغرافیایی رادرنوردیم وانسانیت انسان راپیکری واحدبدانیم وبکوشیم تاازش
 .به توحید گذرکنیم

صدالبته که بااین نگرش خواھیم توانست برقلبھاحکومت کنیم و ھمه جھان راسرای 
وآنگاه .ودیگرکسی نخواھدتوانست اینگونه مردمی رابه ھیچ بدی متھم کند.خودبدانیم

 "مردمی میانه رو واعتدال نگر"بایسته است که درموردماگفته شود

 )روح سعدی شاد(

aspx.36-post/com.blogfa.mafahime://http 

 

 

 ظراتبخش ن

 
 

 دختری تنھا: نویسنده
 0:9:  ساعت1389 تیر2چھارشنبه 

 
 
 

 ه خوب خوب
 بھتون تبریک می گم
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 یه شبه ره صد ساله رفتین 
و عالم و آدم را به ھم پیچیدید تا آخر به بودیسم و در اطراف خودمان صوفی گری و 

 .موالنا پرستی برسید 
 

 ...بحث شما چون نه چھار چوب داشت و نه نقد بود و
 من ھم مجبورم چند نکته شبیه خودتون بگم که حتما اسمش را نقد نزارین

 !ه ھای یه دشمن اسمشو بزارین گفت
 

که دراویش و ھندوھا و . وقتی متن شما را دیدم یاد افکار گوشه گیرانه افتادم 
 رو تو خودش داره... بودیسم و

 
 !ھمشون میگن جنگ فوق العاده بده 

 !دوستی خوبه
 !عاشق باشید

 !بدی نکنید 
 !!!جنایت نکنید و ما اینجا ھستیم تا خوب باشیم و بد نباشیم 

 !یا از یه پدر و مادر ھستند و ما با ھمه خواھر و برادر ھستیم ھمه مردم دن
 !اصال ھیچ مانع و حصاری بین ما و دیگران معنا نداره 

 
 خوب نتیجه این گونه تصورات باطل چه می شود ؟؟؟

 
 :جواب 

 
میلیونھا جوان گوشه گیر و ! استعمار بلند مدت انگلیس بر ھندوستان می شود 

 !ث شدند خاک و مال و ناموسشان بر باد برود باع! منزوی و صلح جو 
 

 ...ضعف ایران به خاطر صوفی مسلکی و تجزیه می شود 
 

از دشمن بزرگ نبايد ترسید اما بايد از صوفي منشي جوانان واھمه : به قول نادر شاه 
جواني که از آرمانھاي بزرگ فاصله گرفت نه تنھا کمک جامعه نیست بلکه . داشت 

 .وطنانش استباري به دوش ھم
 
 

 !!!!خوب شما ھم اینجا بشین و ھمین حرفھا را تا می توانی بزن 
 

 اوال چون غیر منطقی است ھیچ وقت ظھور و بروز نمی یابد
 دوما عده ایی منتظرند جوانان ممالک ھمین تصورات باطل را باور کنند

 !تا دمار از روزگارشان در بیاورند 
 

  ھم باید بگویمدر مورد سعدی بزرگ و یا ارد بزرگ
 .حرف شما قیاس مع الفارق است 
 مثل مقایسه گوش است با چشم

 مثل مقایسه پا است و قلب
 اینھا با ھم تجانس ندارند

 ...و ھدف شما مغلطه است و بیراه روی 
ھر کدام از این بزرگان دارای وجوھی بی نھایت ارزشمند ھستند و ھر دوی آنھا باعث 

 ...ی باشند افتخار ما جوانان ایرانی م
 ...شما با این گونه مقایسه ھا نمی توانید آشوب و دشمن سازی به راه بیندازید 
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 پیش دیدیھای "مھرزادبزرگ" درباب اینترنت / مھرزاد

 
می نمی توانند او را خوار جالب است وقتی دشمنان ارد بزرگ با بحث عل

کنند به ھزل و ھجو روی می آورند نمونه ایی از این گونه مطالب از سایت 
 :مفاھیم به مدیریت مھرزاد تقدیم می گردد 

 
مھرزادبزرگ رامی توان یکی ازاندیشمندان عصرحاضربرشمردکه دراندک 

وی پس ازانتشارآرزونامه خودکه .زمانی به شھرت جھانی رسیده است
البته به ( مدت یک ھفته به فروشی معادل پنجاه ھزارجلددست یافتظرف

خود،درسطح " قاره خوش آب وعلف"توانست باانتشارنظریه)کمک دوستان
بین المللی به شھرتی بی نظیردست یابدوالبته انتشاراین خبر دراین 

وبالگ درموردوی خواھدتوانست وی رادرصدرجستجوی گوگل 
ه ازموقعیت وشایدھم بابرنامه قبلی چنددکترھم بااستفاد.قراردھد

به " آرزونامه"خواھندتوانست باتفسیرھایی چندده جلدی ازھمان یک کتاب
مخالفان اندیشه ھای این فیلسوف .شھرتی ومال ومنالی دست یابند

ایسم ھای جھان ھستندکه ازدولت انگلیس ماھیانه ...بزرگ ھمه پان
 . جیرع ومواجب خودرانقدادریافت می کنند

ن قسمت جمالت زیبای این اندیشمندبزرگ راکه بااندکی جابجایی درای
البته نمی دانیم آنھاھم ھمینطوربزرگ شده "لغات ازجمله ھای بزرگان

 .بدست آورده راتقدیم حضورملت عزیزمی نماییم"اندیانه

 رازناگفتن ازآن به که بگویی وبگویی که نگو:بطورمثال شاعری گفته

رازخودراتانگفته ای رازاست وگرنه :دمھرزادبزرگ درباب رازمی گوی
حتمامی (بعدازگفتن آن ھیچ سودی نداردکه بخواھی که رازتوفاش نشود

 )شود

عشق ھمانااکسیری است که دانشمندان جھان سالھابه :من باب عشق
 .دنبال آن می گشتند

درانخابات آزادمردم می توانندخواسته خودراازطریق :من باب انتخابات
 .اعالم کنندآرایشان به ھمدیگر

برجوانان فرض است که تابزرگترھانگفته اندتوی خیابان :من باب سیاست
 .نروندودرسیاست دخالت نکنند

 .ازدواج اینقده خوبه؟می گی نه؟امتحان کن:من باب ازدواج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


کتاب گنجینه باارزشی است به شرط اینکه نوشته شده :من باب کتاب
بچه .دشدهکتاب سازی مدتی است م.باشدنه ساخته شده باشد

 .ھامواظب باشید

خودتان تشخیص .ھرچیزی ممکنه خوب باشه یابدباشه:من باب ھمه چیز
زیرادردنیای امروزھمه چیزحرفه ای شده .بدیدنه براساس آمارگوگل وغیره

 .حتی نوشتن طنزکه بعضیھابلدنیستندولی می نویسند.است

دنمی ھیچ اندیشمندبزرگی ملل جھان رابه دیده خوب وب:من باب ھیچ چیز
 .نگردھرجایی خوب داره بدھم داره

اینھاقسمتھایی ازنظرات اندیشمندبزرگ قرن جناب آقای مھرزادبزرگ 
دوستان قراره (وی ھنوزوقت نکرده تادرموردچیزای دیگه جمالت زیبا بگه.بود

وی ھم اکنون باتکیه برشھرت بی نظیرخودکه )جورش روبکشند
راشکسته است،نظریه ....رکوردسعدی وحافظ ومولوی وسھراب سپھری و

می "قاره خوش آب وعلف"نوین خودراکه ھمانانظریه جھانی
چرادرقسمت ادامه .باشدرادرقسمت ادامه مطلب می نویسد

ایسم ھای زیادی اینطرفاھستندکه ممکن است آنرابه ...مطلب؟زیراپان
 .گوش دولت انگلیس برساندوایشان توطئه جدیدی تدارک ببینند

 .رابخوانید "قاره خوش آب وعلف"نظریهبه ادامه مطلب برویدتا 

قاره ھای جھان به چنددسته تقسیم می شوندوھرکس که پایش رابه 
درون نوشته ھای من بگذارد،ازخنده روده برمی شودونمی تواندایستاده 

 ). بایدسینه خیزبرود(پای بکشد

چه شباھت وھمبستگی بین مرتع :ابتداسوالی می پرسم
 وعلفزاروصحراوجوددارد؟

ق مختلف جھان به چنددسته تقسیم می شوندکه ھرکدام ویژگی مناط
 .خاص خودش رادارد

موجودات ساکن این مناطق گاھی ممکن .مناطق خشک وبی آب وعلف
 .است ازتشنگی بمیرند

موجودات ساکن این مناطق موجوداتی میانه .مناطق حاصلخیزوپرباران
 .نداردھستندکه سختیھای بی آبی وآرزوی باران برایشان معنایی 

ساکنان این مناطق بسیارمنفعت طلب بوده وابرھای .مناطق بسیارپرباران
 .آسمان سایرمناطق رابسوی خودمی کشند

گاھی .ساکنان این مناطق سرخوش وولنگارند.مناطق کوھستانی دشتی
 .شعرمی گویندوگاھی شعرمی دزدند
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ساکنان این مناطق خودراازبقیه ساکنان جھان جداکرده .مناطق دریایی
 .اندوتوی خیروشرکسی دخالت نمی کنند

من تعدادی کوه وتپه ونھررانام می برم که ازاینجاتاآنجاوکمی 
آنطرفترکشیده شده اندکه خصوصیاتی بسیارشبیه به ھم دارندوالزم 

است که ھرچه سریعترباھم متحدشوندتاابرھای بارانزاھرچه 
ی ھم سریعترخودراازروی دیگرمناطق به این منطقه بکشاندوتوانمند

 .باخودش باسرعت زیادی بیاورد

ازاینجای نقشه تااونجای نقشه پیشینه بارانی یکسانی دارندکه توسط 
آنطرفتریھاواینطرفتریھامحدودشده اندواداره ھواشناسی رابه جھت 

این طرفتریھاجوی آبی بزرگ کشیده اندتابه بھانه .تعدادآراازآن خودکرده اند
 مھم نیست به ھدف واالتری دست مقاصداقتصادی وحمل کاال که زیادھم

یابندوآن دزدیدن دفترنقاشی بزرگان ماست که بعدھاازروی آن اسکن 
به ھیچ وجه گول قیافه .نموده وبه نام خودآنراروی اینترنت فرستاده اند

 .ریزومیزه اونارونخوریدکه خیلی خطرناکندواگه بتونندگازھم می گیرند

شنگول .گول ومنگول وحبه انگورسه برادربودندبنام شن.اماازتاریخ بگویم
رفت اونطرف،منگول رفت یه طرف دیگه،حبه انگورھم ھمینجایی که من 

ھمانطورکه دریک افسانه .نشستم وبرای شماجوک میگم نشسته بود
بعض وقتھاافسانه ھاروبایدباورکرد،شایدافسانه نباشه داستانی (اومده

ینترنت باھم چت شنگول ومنگول ازدوطرف عالم یه جورایی باا)چیزی باشه
کردندونقشه کشیدندکه حبه انگورروبکشندزیرایادشون رفته بودباباشون 

اماشماکاری به این چیزانداشته باشیدکه چندنسل .اسمش چی بود
بلکه توجه داشته باشیدکه شمافرزندان حبه .ازحبه انگورگذشته

پس بایددورھم .انگورمنش ومرام مردونه داریدوباھرچی نامردیه مخالفید
 .ع شیدتانامرداچششون درادجم

 .این نظریه دیریازودمحقق خواھدشد

راکه جاانداخته بودم برایتان )پیش بینی(ضمنایکی ازجمالت زیبایم 
 .ھمینجامی نویسم

ازاینترنت بی سیم گریزی نیست وبزودی درھمه جای ایران :درباب اینترنت
 .مودم وایمکس دردسترس ھمگان قرارخواھدگرفت
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 : این مطلب وجود دارد نظراتپاسخی که در بخش 

 

 

 

 دختری تنھا: نویسنده
 0:26:  ساعت1389 تیر2چھارشنبه 

 
 آفرین  می دم 20در ھمین جا به شما مھرزاد خان نمره 

 3 ارد بزرگ ھیچی نیست و مھرزاد بزرگ برازنده با این نوشته ات ثابت کردی
میلیون سایت است که نامش را ببرند و تجلیلش کنند و جھانیان به احترامش 

 .کاله بردارند 
 

من خودم ھمین االن پای کامپیوتر به احترام شما در مقابل نوشته بسیار 
جا بودید بسیار گرانبھایتان تعظیم می کنم و می گویم مھرزاد بزرگ تا االن ک

 که برایتان سایبر را قربانی کنیم
 .مردم دنیا ھمه منتظر ظھور و بروز شما بودند 

مھرزاد بزرگ از فردا ھمه مردم فارس زبان در سه کشور ایران افغانستان و 
 تاجیکستان فریاد خواھند زد مھرزاد بزرگ

 
 و من از شادی خواھم گریست 

 .باید مواظب باشیم کشورھای تروریست غربی شما را ھدف قرار ندھند 
 مھرزاد بزرگ در راه است 
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 (پاسخ به(دختری تنھا / مھرزاد

 

 

 

 

 :مطلب زیر از وبالگ مفاھیم به مدیریت مھرزاد تقدیم می گردد 
 

بانظراتشان )دختری تنھا(یکی ازخوانندگان محترم وبالگ با نام
خواستم درھمان بخش نظرات به وی .مراموردمحبت خودقرارداده است 

دراین پست . حجم زیادمطلب ایرادفنی پیداکردونشدپاسخ دھم که بعلت
 .برآنم تاپاسخی درحدتوانم به این خوانندمحترم بدھم

 

 

 
پیشنھادمی کنم زندگی نامه مھاتماگاندی .دوست گرامی درود:پاسخ

تاآنجاکه من می دانم وی یکی .رھبرفقیدوبزرگ ھندرابخوانید
ازمعدودمبارزان جھان بودکه ھرگزدست به اسلحه 

سخن .میدانند"عدم خشونت"ودرتاریخ،اووتولستوی راازبزرگان نظریهنبرد
گاندی به استعمارگران این بودکه شماحق نداریدملتی راخواروضعیف 

بدانیدبلکه موظفیدمردم ھندرامانندخودتان ودیگرملل جھان به رسمیت 
اندکی بعد،وقتی مردم پاکستان به رھبری محمدعلی .بشناسید

دوست (ھندشدند،جواھرلعل نھروجناح،خواستاراستقالل از
نظرآنھاراپذیرفت وبه ھمین دلیل ھدف شدیدترین انتقادات )ویاورگاندی

دوست گرامی پیشنھادمی کنم .درداخل کشورخودش قرارگرفت
وضمنامن معتقدم که .رادرھمین وبالگ بخوانید"ترسوھامی جنگند"مقاله

ن شرایط تاریخی بزرگان تاریخ ورفتاروگفتارشان رانمی توان بدون درنظرگرفت
خوشان نقدکرد؟ومثال ازنادرشاه وجمله ای ازاوبه این نتیجه رسیدکه جنگ 

درحالی 1366و1365من قویامخالف جنگ ھستم زیرادرسالھای.خوب است
که فقط پانزده سال داشتم،داوطلبانه درجنگ تحمیلی شرکت داشتم 

ی وازخودشمام.وآنراازنزدیک لمس کردم وقدرت ویرانگری آنرامی دانم
پرسم،مگرگفتگوھای من وشماچه اشکالی داردکه بخواھیم باھم 
بجنگیم؟چرانمی توانیم به این اندیشه بزرگ دست یابیم که اگرمن 

وشمامی توانیم باھم به تفاھم برسیم یااگرنشد،بدون جنگیدن 
وخواستارحذف دیگری شدن،ھمدیگرراتحمل کنیم،بایک انسان 

ت داشته باشیم؟آیاھیج راه حل دیگردرقسمتی دیگرازجھان نیزھمین وضعی
دیگری جزجنگ به نظرتان نمی رسد؟واقعامی توان اینگونه 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اندیشیدوادعای منشی اعتدال گراوخردگراھمانگونه که اردبزرگ می 
گوید،داشت؟آیاثمره اندیشه ھای اردبزرگ این است؟جنگ طلبی؟پس من 

ھای نگاھی به اینترنت بیاندازیدومقاله .حق داشتم وی رابزرگ ندانم
آیاآشوبی بزرگ راحس .بیشماری که له وعلیه وی نوشته شده رابخوانید

شایداگرمن ھم .نمی کنید؟من نمی خواھم درموردگذشتگان قضاوت کنم
درزمان نادرشاه زنگی می کردم،چاره ای جزاینکه اسلحه بدست بگیرم 
نمی یافتم،امافراموش نکنیم که مادرعصردیگری زندگی می کنیم که به 

وژی ھایی ھمچون ماھواره واینترنت مردم دنیامی مددتکنول
توانندھمدیگررابھتربشناسندوشماراارجاع می دھم به یکی ازجمالت 

اگرمردم جھان ھمدیگرمیشناختند،دشمنی "زیبای اردبزرگ که می گوید
اصال نمی دانم )نقل قول به مضمون"(ازبینشان رخت برمی بست

ع کرده است که امروزه خوداردبزرگ درکجای فرمایشاتشان ازجنگ دفا
طرفداران ومخالفانشان اینگونه به جان ھم افتاده اندوھمدیگررابه ھرچیزی 

که دلشان می خواھدمتھم می کنند؟یکی راپان ترکیسم ودیگری 
راشوونیسم وان یکی رامزدورکس دیگری می خوانندوفکرمی کنم 

بااطالعاتی که ازمن داری،مرانتوانستی به ھیچ ایسمی متھم کنی 
 !.درآخرصوفی شدیم ورفت پی کارشو

ازاینکه باپرحرفی ام سرت رابه دردآوردم پوزش می .نه دوست من
امامن ھمانطورکه دراولین مقاله ام درمورداردبزرگ گفته ام،برجمالت .طلبم

زیبایی که یا مال خودش ھست ویانیست،ھیچ ایرادواشکالی نگرفته 
است که امروزه "یدسیاه وسف"یا"خوب وبد"اشکال من به نوع نگاه.ام

مطرح می !درکشورماازطرف اغلب سیاستمداران واینباریک اندیشمند
دولت امریکامخالفان خودراتروریست می خواندواین .شود،می باشد

طرفیھامخالفان خودرادست نشانده سازمان سیاوموسادونمدانم چی 
 ...چی

له حرف آخراینکه من نمیتوانم فردی که جھان وجھانیان رابه طورکلی وف
 .بدانم" بزرگ"ای به خوب وبدتقسیم می کندرا
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 ظراتبخش ن

 
 
 
 
 
 

 دختری تنھا: نویسنده
 13:52:  ساعت1389 تیر2چھارشنبه 

 
 ارد بزرگ فله ی جھان را بخش بندی نکرده است

شما فله ی نظریات آن مرد بزرگ را به دلخواه در ھر جایی که دوست 
 !و به اصطالح خودتان نقد می کنید ! دارید بکار می برید 

اطالعاتتان !  دھید ؟نمی دانم چطور در مورد تجزیه ھندوستان نظر می
 .فوق العاده در این مورد کم است 

چون به راحتی می گویید فالنی به فالنی گفت ما استقالل داشته باشیم 
 !!!!!!!فالنی ھم گفت قبول 

 ھزار نفر در دو سوی خط فرضی 100حال آنکه در ھمان زمان روزانه 
لمانان ھندوستان و پاکستان به دست ھندو ھای افراطی و از طرفی مس

 .کشته می شدند 
جدا . جاده ھا مملو از آدمھایی بود که به خاطر دینشان در حال فرار بودند 

شدن ھند و پاکستان امری کوچک و اتفاقی نبود ھنوز ھم مردم پاکستان 
 .مھاتما گاندی را مسئول کشتار میلیونھا پاکستانی می دانند 

 
 روابط بین الملل دوست گرامی صلح جویی خوب است اما این در عرصه

یک خیال خام است تا کی در رویا می خواھید باشید در شرایط جھانی 
 .کسی برنده است که قوی تر باشد نگاھی به اطراف کشورمان بنمایید 

 
 برو قوی شو اگر راحت جھان طلبی

 ...كه در نظام طبیعت ضعیف پایمال است 
 

 جریان ملی شدن صنعت نفت را از یاد برده اید؟
  جنگی که در آن بوده اید از یاد برده اید ؟ ھمان

 وضعیت انرژی ھسته ایی فعلی کشورمان را نمی بینید ؟
 برخوردھای منفعت طلبانه چین و روسیه را نمی بینید ؟

 تجزیه گرجستان به دست روسیه را نمی بینید ؟
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 اتفاقات حاشیه فلسطین را نمی بینید؟
 بینید ؟کارھای شیخ نشین ھای خلیج فارس را نمی 

 بمب گذاری اتبای عربستان در عراق را نمی بینید ؟
 وضعیت کشمیر را نمی بینید ؟
 کره شمالی را نمی بینید ؟
 سودان را نمی بینید ؟

 پاکستان آشوب زده را نمی بینید ؟
 آیا این موارد صرفا مشکالتی داخلی دارند ؟

 ؟!و یا دستھایی از فرای ملل درگیر در آنجا در کارند 
 و
 و
 و
 

 اینھا ھمه به ما چه می گویند ؟
 می گویند عرصه جھانی

 !عرصه تفابل ھاست 
 !سازمان ملل که برای صلح پدید آمد خود منشاء جنگھای بسیاری شد 

 ...و در دست زیاده خواھانی بزرگتر 
شما به عنوان یک فرد می توانید ھر راھی را که دوست دارید بروید اما 

 .گوی برای ھمه چیز و ھمه جا بدانید نمی توانید مسیر خود را ال
اما آماده بودن برای . ارد بزرگ ھم در جای از جنگ کردن دفاع نکرده است 

 :دفاع از کیان کشور را یک اصل می داند و می گوید 
 

آنھایی که آمادگی برای پاسخگویی به تجاوز دشمن را با گفتن این (( 
را رد ”  درگیری کار بدیستجنگ بد است و باید مھربان بود ،” : سخن که 

می کنند ، ساده لوحانی ھستند که خیلی زود در تنور دشمن خواھند 
 . ))سوخت 

 
 :و ھم او می گوید 

 
بسیاری از جنگھا و آوردھای مردمی از روی نبود شناخت و آگاھی آنھا (( 

 . ))نسبت به یکدیگر بوده است 
 

 ! کنیم ھواداران اندیشه ھای او ھم نگفته اند برویم جنگ
ارد بزرگ می گوید . این شما ھستید که دارید برچسب می زنید 

کشورھایی که دارای فرھنگی مشترک ھستند باید به یکدیگر نزدیکتر 
 .شوند 

 این کجایش جنگ طلبی است
متاسفانه شما با یک پیش زمینه فکری خواستید بدنبال اثبات چیزی 

 .ویید بزرگش نمی دانید باشید که در ارد بزرگ نیست و در آخر ھم می گ
 !خوب ندانید
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 این حق شماست که ھیچ چیزی را بزرگ ندانید
 !این حق شماست که به سفید بگویید سیاه و به سیاه بگویید سفید

 ...آزادی یعنی ھمین 
 
 

اما برایم جالب است شمایی که از صلح و دوستی حرف می زنید از روز 
 .را نوشته اید!!! ارد بزرگ!!!! نه اول شمشیر را از رو بسته اید و مقاله فت

 این یک پارادوکس نیست ؟؟؟
 !شما خود یک جنگ طلب به تمام معنا ھستید 

 !!!!به بدترین شکل می تازید آخرش می گویید فالنی جنگ طلب است ؟
 

 .آقای مھرزاد شخصتی جالب و چند وجھی دارید 
 آخرین زھر و آخرش ھم وقتی می بینید راه بجای نمی برید در قالب طنز

 ...وجودیتان را بر ارد بزرگ می پاشید 
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 از آقای ھخا چه خبر؟ / مھرزاد

 
 

ھمه به یاد داریم که چندسال پیش شخصی که خودرایک زرتشتی آزاده 
چگونه بادعوت جوانان به خیابان برای مبارزه باجمھوری  می نامید،

وساده این مملکت رابدست ماموران رژیم  اسالمی، جوانان خام
ووجودخارجی انگارکه اصالنیاموده بود.نشد دیگرخبری ازوی...وبعد.سپرد

زدوجوانان رادعوت می کرد تا با  آقای ھخا حرفھای زیبایی می. نداشت 
اسالمی این رژیم رابه  گل دادن به مامورین تادندان مسلح حکومت

جوانان !آیدودعوت می دادکه خودش باھواپیمابه ایران می زیربکشدوقول
 .رالبیک می گوید

 
بان می رفت تادستورات داشت به خیا یادم می آیدجوانی خام رادیدم که

اندازه این مردرامی  وقتی که ازوی پرسیدم تاچه.ھخارااجراکند
فقط .دادم من اورانجات.شناسدوحرفھایش راقبول دارد،جوابی نداشت

 (نشو"خر("گفتم.بایک کلمه
 

ھستیم که عنان اختیارخودرابه راحتی  من نمی دانم واقعاماچگونه مردمی
گویدمی دھیم وازخودنمی  بامیدردست ھرکسی که تعدادی جمله زی

ھمواره احتیاج به  پرسیم که اوواقعاکیست؟وبدبختی بیشترماآنجاست که
 .داریم تایک مدیر"رھبر"لیدر

 
ھاازرھبربابرداشت دیگران بسیارمتفاوت  برداشت ماجھان سومی

باشدمابایدبرایش پیروانی چشم  درجھان سوم رھبر،ھرکسی.است
که رھبری  درحالی.اباشیموگوش بسته ومطیعانی بی چون وچر

آقای جرج واشنگتون .درکشورھای مدرن،نوعی مدیریت است
امریکا،فردی نبودکه مدعی اندیشه ھای بزرگ ونجات بخش  رھبراستقالل

وی .امریکاباشدوبخواھدمردم امریکاراگردھم آوردتابنیانی نودراندازند برای
 ھم ادعاییبعدازآن .خودھمراه شدتامطالبات خودراپیگیری کنند بامردم
اواعتقادداشت کشورمال مردم است وپس ازاستقالل،این مردم .نداشت

 .کننده سرنوشت خودشان ھستند ھستندکه تعیین
 

زمینه رابرای ھرآشوبی  امادرجھان سوم قضیه به گونه ای دھشتناک
بگیرد،پیرومرادی  ورھبری که پس ازان قدرت رادردست.فراھم می آورد

باید  مقدس است والبدمعنایی داردکهاست که حتی سرفه اش ھم ھم 
 .به آن توجه نمود

 
 .داندپس ازآن چه خواھدشد ماجرایی دیگروخدامی.واماامروزداستانی دیگر
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براندیشه ھای قدیمی  مردی باتکیه برشعارھای موردپسندمردم وتکیه

جدیدبیارایدکه  ومنسوخ شده سعی برآن داردتاقاره ای نوبیافریندونظمی
 اه حل مشکالت ایرانیان وبرون رفتی ازبن بستبه اعتقادخودش ر

 وچه بسیارعجیب است که وجه اشتراکات زیادی بااندیشه ھا حاکم.است
 .برسیاستمداران غالب درنظام جمھوری اسالمی دارد

 
پارسی زبان باتازیان بنابه ھزاران دلیل .موردپسند مردم  گفتم شعارھای

فند،آنھارامنشامشکالت عده ای که بااسالم مخال.ندارند میانه خوبی
به ایران وبراندازی نظام زرتشتی موجبات بعدی  خودمی دانندکه باحمله

اسالم راقبول دارند،درگیرشاخه ھای مختلف  عده ای که.رافراھم آوردند
الیه ای میانه که ھم .کنند اسالم ھستندوھمدیگررابه شدت نقدمی

نمی توانندتازیان مذکور، مسلمانندوھم عرق ملی دارندنیزبنابه ھردودلیل
حکومتھای عربی  حکومت جمھوری اسالمی ھم که دیگرازدست.رابپذیرند

 خسته شده است وباناامیدی ازادامه روندقبلی خودسعی داردبرای
خودش متحدانی دیگرگردھم آوردکه البته دراین موردباآقای اردبزرگ ھم 

 .است عقیده
 

 آقای احمدشاه مسعودازدوستان نزدیک جمھوری اسالمی
 .اردبزرگ است وآقای

 
وبدبینی نسبت به غرب وجه اشتراک  سیاست غربزدایی

 . دیگردیگرآقای اردبزرگ باجمھوری اسالمی است
 

ازدیگرمواردی که براندیشه ھای استادوطیف "خوب وبد"بندی مردم جھان به  دسته
 .ازمذھبیون داخل کشورحکمفرماست وسیعی

 
 
 

 مھرزاد پاسخ دختر تنھا به مطلب
 

 دختری تنھا: ندهنویس
 17:21:  ساعت1389 تیر12شنبه 

، و )قالب و رنگ سایت تان ( این صحبتھای شما و تصویر جھان سبزتان  از
مطلبی که ھمگام با شعارھای خاتمی در رد لیدر مردمی  ھمچنین
شما ھم یکی از سبزھایی باشید که به بن  حدس می زنم! فرمودید 

 ! بست مردمی رسیده اید
 ؟!ن به شکوه گشوده اید که چرا مردم اینور می روند و چرا آنور زبا و حاال
آقای جرج واشنگتون (( شما در مورد جرج واشنگتون می گویید  خود

امریکا،فردی نبودکه مدعی اندیشه ھای بزرگ ونجات بخش  رھبراستقالل
وی .امریکاباشدوبخواھدمردم امریکاراگردھم آوردتابنیانی نودراندازند برای
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 بعدازآن ھم ادعایی.خودھمراه شدتامطالبات خودراپیگیری کنند بامردم
اواعتقادداشت کشورمال مردم است وپس ازاستقالل،این مردم .نداشت

 (( .کننده سرنوشت خودشان ھستند ھستندکه تعیین
 

 !بود ؟ پس جرج واشنگتون با مردم خود ھمراه
 !؟ ده ایدحاال شما چرا ھمراه نیستید و زیان به انتقاد از مردم گشو

 اینکه معترضین سبز نتوانستند مردم را چون گوسفند به کام خواسته ھای
خویش بکشانند از دیدگاه شما غیر قابل بخشش بوده و حاال باید مردم را 

 !جھالت عمومی متھم نمود ؟ به
 

 دختری تنھا :نویسنده
 17:23:  ساعت1389 تیر12شنبه 

 
رایشان مثال ھخا را می آورید و ساده فرض کرده اید که ب مردم را آن قدر

 !ُمنجی مردم می دانید ؟؟؟! به یک جوان )) خر نشو)) خود را با یک کلمه
شما عاشقان ! نظری به ھخا و امثالھم نداشتند  ھمان موقع ھم مردم

 . غرق در گرداب مطالب آنھا بودید برنامه ھای سیاسی ماھواره ایی
 . مردم مسیر خودشان را می روند

ذیرید مردم ایران دیگر بازیچه عده ایی غوغا ساالر شانتاژ گر نمی بپ باید
 ! کسانی مثل گنجی ھا و عبدی ھا و کرباسچی ھا . شوند

 ... سازمان مجاھدینی ھا و غیره
 به نظر من اینھا سالھاست امتحان خود را پس داده اند و آن چه رخ داد

 . آخرین تالتم این گروه از تشنگان قدرت بود
گذشته خود را بخوبی به مردم نشان داده   ساله30ه در طی کسانی ک

 . اند
 

 : مطلب شما چند وجه داشت
 ! آوردن نام ھخا برای اثبات حقیر بودن مردم ایران که بازیچه ھستند -1
انتقاد از رھبری عمومی مردم برای رسیدن به نوعی ھرج و مرج  -2

 عمومی
 انکار دید منطقه ایی مسالمت انتقاد از اندیشه وحدت گرای ارد بزرگ و -3
 آمیز
 انتقاد از سیاست غربزدگی ایرانی -4
 کشورھای عربی انتقاد از تضاد منافع ایران و -5
 

 دختری تنھا: نویسنده
 17:29:  ساعت1389تیر 12 شنبه

 
برای حتی تمثیل قرار دادن او  ھخا یک نام مرده بیش نیست پس معنای

دارای بلند گویی برای  ی داشته و نهارد بزرگ نه سیستم تبلیغات. نیست 
تامین منافع  او یک فرد ایرانی است که برای. انتقال اندیشه ھایش 

به  ملتش دو نظریه جھانی داده است و در ھر دو نظریه حقوق ھمه ملل
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ارد بزرگ در نظریه قاره . رسمیت شناخته شده و دید او تھاجمی نیست 
 ایران باستان سخن می گوید ایجاد قاره ایی در حوزه تمدنی کھن از

حوزه (در قاره کھن ) اروپا که بر مدار تمدن یونان می گردد  ھمانند قاره(
تمدن ایران پایه و بیس اصلی خواھد بود و بیست ) باستان تمدنی ایران

این بستر فرھنگی موجب ارتقا . جای می گیرند  کشور بزرگ در داخل آن
و تضمین کننده منافع ملی شده  سطح ھمکاریھای ملتھای ھم فرھنگ

 . ماست
ازدوستان نزدیک جمھوری اسالمی  آقای احمدشاه مسعود: نوشته اید 

 .وآقای اردبزرگ است
چون بحث شما بر محور کوبیدن ارد بزرگ ! خوب ؟  حاال این بد است یا

 ! ارد بزرگ می دانید است پس این را مایه شرمساری
فارسی زبانان و  باعث غرورحال آنکه احمد شاه مسعود مردی بود که 

در کنار خود  تاجیک ھا ی افغانستان بود با این وجود او نگاھش ملی بود و
 ! ھمیشه از ھمه اقوام آن کشور بھره می گرفت

میھن پرست که جانش را در راه ھدفی مقدس از دست  حاال یک شخص
است و نشانه بی ارزشی ارد بزرگ می باشد  داده از دیدگاه شما مرتود

 !؟
 

 دختری تنھا: نویسنده
 17:34:  ساعت1389 تیر12شنبه 

 
 !باید آمریکا و اروپا برای ارد بزرگ سوت و کف بزنند تا خوب باشد ؟ آیا

که منافع ملی کشورمان ایجاب می کند ھمه ھمراه ھم باشیم باز  وحاال
 تاسف بار است ؟ از دیدگاه شما

 
 . در آخرین پست شما شعری از شاملو دیدم

کسی (پیش می آید و آن اینکه چرا ھمه خاطرخواھان شاملو  والیک سئ
تجلیل می کرد و فردوسی را حرامزاده می نامید و  که از مایکل جکسون

و از جمله شما به ھویت !!!) دانست موسیقی سنتی ما را عرعر می
کنید که تنھا نمود آن تسلیم  ملی ما می تازید و لیبرالیسمی را تبلیغ می

تاریخی ایران را  ھویت ملی و. ل فرھنگ منحط غرب است شدن در مقاب
فرھنگی که با  باید در برابر فرھنگ غرب ذبح کرد تا الیق حیات شویم ؟
 . سرشت و خوی ما ایرانیان از ھوا تا زمین متفاوت است
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 : مھرزاد به دختر تنھا پاسخ
 
 
 
 
 

 من فقط ;باورکنی یاخیرکه دوست گرامی من ھیچ اصراری ندارم که
نوشته ھایم  حاالاگه.چیزھایی رانوشتم که به ذھن خودم می رسید

باعث رنجش شمایاھرکسی دیگری شده ھمین جاازھمگی پوزش می 
 .طلبم
افکارواندیشه ھای من پس ازسالھایی که ازعمرم . می شودکرد چه

معتقدبه جھان  اعتراف می کنم که سخت.اینجارسیده است میرود،به
 اعتراف می کنم که.بات قومی وملی ھستموطنی درمقابل تعص

واعتراف می کنم که نوشته ھایم براساس .شدیدامخالف جنگ ھستم
وھمچنین اعتراف می کنم که ازدست شمادوست گرامی .است باورھایم

ونظرات خودت رامی نویسی،نه تنھاچیزی به دل  که به من سرمی زنی
 وحضورت ومطمئن باش که نظرت نمی گیرم که سپاس گذارھم ھستم

 .سربلندوشادکام باشی.برای من غنیمتی بزرگ است
 

 
 
 
 
 
 
 
مطلب باال از آدرس زیر و بخش  کل

  نظراتش برداشت شده است
-post/com.blogfa.mafahime://http

aspx.32 
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  :سومفصل 
 
 

دشمنان زبان (افراطی پشتونھای 
 ھایفارسی و غیر پشتون

 رد بزرگو دشمنی با ُا) افغانستان
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ارد بزرگ و احمد شاه مسعود در  دشمنان
 فیس بوک

 
 

ایجاد شده که تقریبا اکثر مردم در طی سالھای گذشته تایپیکی در فیس بوک 
افغانستان متصل به اینترنت آن را دیده اند و در ایران ھم بسیاری شاھد آن بوده اند 

این تایپیک از سوی یک پشتون افراطی راه اندازی شده است به نظر می رسد وی از 
 :به آدرس زیر . پشتون ھای ضد تاجیک است 

-dr-mswd-ahmdshah-w-bzrg-ard-nqsh/pages/com.facebook.www://http
67877331655/khrasan-bh-afghanstan-nam-tghyyr 

 
ین تایپیک بدترین در ا. دشمن فاشیزم و بی عدالتی معرفی نموده است , او خود را 

نقش ارد بزرگ و " اھانت ھا را به ارد بزرگ و احمدشاه مسعود به بھانه کتاب 
روا داشته است در توضیح " احمدشاه مسعود در تغییر نام افغانستان به خراسان

 :تایپیک موھن خود در فیس بوک این مقاله علی احمد قندھاری را گذاشته است 
 
 

 نویسنده
afghani 

 
 فرزندان ناخلف کشور که میخواھند نام افغانستان به خراسان تعویض پاسخی به

 !شود
 

نقشه شوم عوض کردن نام افغانستان به خراسان از زمان مسعود جنگ ساالر بیشتر 
رواج پیدا نموده ، فکر می کنم نباید مانند صنف اولی ھا با این فرزندان ناخلف 

یاری نوشته شده اما فکر می کنم افغانستان برخورد کنیم مقاله و تحریر ھای بس
ریشه این حرفھا از فریبخوردگان افکار آدمھایی مانند ارد 

بزرگ باشند باید سارنوالی و ستره محکمًه افغانستان جلو 
محترمان باور کنید این . چنین حرکات ماجرا جویانه را بگیرند

آدم ھای مرفوع القلم که حرجی بر آنھا ھم نیست ، می 
 را نابود کنند این قلم ھا به بیراھه میروند خواھند قوم ما

افغانستان را می خواھند با ھمه عقده شان از ھم بپاشند 
پوھاند دکتور سید خلیل اهللا  بیشک که نام خراسان ھم ناکام است

: ھاشمیان جواب دندان شکنی با این فرزندان ناخلف کشور داده است که می خوانیم 
ی کوشان وحلقه دوستان او که از شش سال باینطرف افغانھا ازموقف تجزیه طلبی قو

، این جریده ستمیشعار وتفرقه انداز، در پی تجزیًه افغانستان )امید(با نشر مقاالتی در
حدود شش سال قوی کوشان وعنایت اهللا شھرانی . افتاده اند، آگاھی کامل دارند

 مبحث گرم جریدۀ را برای افغانستان ریختند واین موضوع» فدراسیون«درامریکا طرح 
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قبل از کودتای ثور . امید درمدت دوسال بود، ولی ملت شریف افغان آنرا نپذیرفت
امین، عنایت اهللا شھرانی توسط آقای عبدالقیوم _وتاسیس رژیم کمونیستی تره کی 

بحزب خلق وقوی کوشان از ) استاد پوھنحی ادبیات، از مردم شمال افغانستان( قویم
 شامل شده بودند و بعد از تاسیس حکومت خلقی، قوی طریق خانمش بحزب پرچم

کوشان بحیث تایپست حفیظ اهللا امین درصدارت وعنایت اهللا شھرانی که قبًال یک 
اسیستانت پایان رتبه بود بحیث رئیس دیپارتمنت ھنرھای زیبا در پوھنحی ادبیان 

حزبی کارمیکردند، واین دونفر در فضای سیاسی مساعد آنوقت درمحافل ومجالس 
 .باھم آشنا شده بودند

قوی کوشان درعین زمان یادداشتھا ومقاالت میر محمدصدیق فرھنگ را درکابل تایپ 
میکرد وتوسط قوی کوشان یاد داشتھای شخصی فرھن گرا در امریکا بقسم یک 

فرھنگ که . گذاشت» افغانستان در پنج قرن اخیر« رساله تایپ کرد ونام آنرا فرھنگ
کسیزم بود وباین جھانبینی سخت عالقمند، رویدادھای تاریخ شاگرد دبستان مار

، »ملیتھا«افغانستان را از زاویۀ جھان بینی مارکسیزم یادداشت نموده که مفاھیم
چوکات اساسی " طرد اقتصاد سرمایه داری" و" طرد دین"،"فیدرالیزم"، »قومی«اصالت

پرورده شده این مفاھیم در یادداشتھای شخصی فرھنگ . آنرا تشکیل میدھد
وشاگردان او به پیروی افکار ناقص فرھنگ را یک افتخار میشمارند و پیوسته آنرا بروی 

درحالی که میر محمدصدیق فرھنگ لیسه استقالل راتمام نکرده و در . مردم میکشند
_ ھیچیک دانشگاه تلمذ ننموده، بلکه مطالعه شخصی وپیروی از معیارھای مارکسیزم

را بخشیده " استاد یک چشمه"افغان موقف" کور" ین کمونیستھایلنینیزم برای او در ب
 .بود

پادشاه سابق با وعده وزارت وسفارت، فعالیت ھای کمونیستی فرھنگ را قسما و 
موقتًا بطی ساخت وچند سالی او را بحیث سفیر بکشور چسالمحلواکیا فرستاد، اما با 

حیث مشاور اقتصادی دولت رویکارآمدن رژیم کمونیستی ببرک کارمل، رفیق فرھنگ ب
کمونیستی مقرر گردید و او با ھمکاری نزدیک با مشاورین شوروی طرح و پالن یک 
جامعه کمونیستی را برای کشور و مردم افغان ریخت که مفھوم فدرالیزم باساس 

شناخت ملیتھا و والیات واجد مشخصه قومی در رأس قرارداشت، ولی رژیم مزدور 
این پالن را درافغانستان تطبیق نتوانست، و ھنگامی که کارمل حتی باسپاه سرخ 

فرھنگ بناکامی طرح غیرملی خود متوجه شد، ازکابل با پاسپورت سیاسی و اعزاز و 
بکشوریکه فرھنگ در نوشته ھا و _ امتیازات دولتی به دھلی رفت، و بعد به امریکا

پناھنده شد و دراینجا _ یدمینام" امپریالیزم جھانخوار"بیانیه ھای حزبی خود قبًال آنرا 
 ستاره ئی با ۵٢بود که رفیق فرھنگ لباس دیموکراسی امریکا را در بر کرد واز بیرق 

 .ایدیالھای آن سخت دفاع میکرد
برای مدت دو سال ) امید(بعد از تبلیغ جدی وشدید طرح فدرالیزم که ھمکاران حلقۀ 
 سرمقاالت امید با طمطراق ھرچه درچانته داشتند با سیاھی بروی امید نقش کردند و

زیاد از تاسیس دولت فدرالی درظرف چند ماه آینده بخوانندگان خود وعده ومژده میداد، 
اما مردم شریف افغانستان حتی ازبکھای افغان که عنایت اهللا شھرانی باالی آنھا 

 برادر مھتر شھرانی. حساب میکرد، این طرح بیگانه و مضر برای افغانسان را نپذیرفتند
که درآن وقت معاون رئیس دولت بود دریک بیانیه خود پالن فدرالیزم را رد وتقبیح نمود و 

آنگاه جریده امید که از نگاه . به برادرجوان خود سفارش کرد از این راه کج برگردد
سیاسی بی مضمون شده بود وتقبیح نمود یگانه موضوعی که چند صفحه ھرشماره 

ه مسعود پنجشیری بود که به حیث پیغمبر با آنرا سیاه میساخت، قتل احمدشا
فاتح "،"سرقوماندان ھمه جبھات جھاد"ازو یاد میشد واو را بحیث ) علیه السالم(القاب
 .، ناپلئون آسیا وغیره وغیره توصیف میکرد"ناجی افغانستان"،"جھاد

 سالۀ احمدشاه مسعود پنجشیری با لباس دگر جنرالی که در روز ١٣تصویر پسر 
رژه میرفت صفحات امید را منقش ساخته بود، این ) جشن شورای نظار(رھشتم ثو

خالصه . پسر جوان افغان از چند سال باینطرف درایران تحت تربیت دولت ایران قرار دارد
برای مدت دو سال دیگر ھرچه در امید سیاه شده بود، تصاویر بازندگی نامۀ احمدشاه 

ویکه قرارداد خاینانه و وطنفروشانۀ مسعود قھرمان ساختگی خودش بود، آنھم بنح
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احمدشاه مسعود پنجشیری را با سر قوماندان سپاه شوروی که خود و جبھۀ پنجشیر 
خود را بضد ملت مسلمان افغان دراختیار شوروی قرار داده بود، وھم ھمکاریھای 

 متداوم مسعود پنجشیری را با رژیم ھای کمونیستی کابل، یا ذکر نمیکردند و یا ازآنھا
بقسم اقدامات قھرمانانه و ابتکار و نبوغ سیاسی مسعود پنجشیری، این خاین ملی 
که یکطرف با روسھا و جنراالن کمونیستی رژیم کابل نقشه ھای جنگی میساخت و 

 مطرح وھدایت CIAدر عین زمان ھمان نقشه ھای جنگی را با جاسوسان سیا
، ثبوت مستندی از خیانت  مجله آئینۀ افغانستان نشر شده١٠١میگرفت، درشماره 

 .ووطن فروشی او بشمار میرود
البته ھمه خبردارند که جریدۀ امید که از پنجسال باینطرف بحیث ناشر افکار 

موقف گرفته وحتی قبل از تاسیس حکومت شورای نظار » شورای نظار«واھداف
درکابل، آقای سیدمخدوم رھین و قوی کوشان از طریق امید وھم در رسانه ھای 

که مقصد آن اخراج کلمات متداول پشتو "(پاکسازی زبان فارسی:"دیوئی در امریکا ازرا
برادر "و" یا تخت است یا تابوت"، "تاجیک فوق ھمه"، و شعارھای ) از زبان دری است

وغیره تبلیغ ودفاع نموده، این شعار ھا حتی در دوره حکومت خوجه ئین " کالن مرده
ولی در جریان دونیم سال اخیر، .  ودفاع میشده استربانی در جریده امید بتکرار نشر

را که میراث تبلیغات دورۀ اشغال » ملیتھا«ھمکاران امید مفھوم فدرالیزم و تشخیص
را " افغانستانی"شوروی میباشد، درقالب الفاظ و کلمات پیچانده و از آن کلمۀ جدید

د که کلمه قوی کوشان وستمی شعاران شامل حلقه امید ادعا میکنن. تراشیدند
" افغان"تنھا بقوم پشتون مختص بوده، تاجیکھا وسایر اقوام مسکون در کشور» افغان«

 .میباشند» افغانستانی«نیستند، بلکه
این ادعا را فقط چند نفر وابسته به شورای نظار دامن زده به پیش انداخته اند، درحالی 

بداخل ) ھزاره وغیرهتوده ھای تاجیک، اوزبک، (که سه قوم بزرگ وذیخق افغانستان 
را " افغان بودن"کشور ھرگز باین فکر نبوده بلکه اقوام شریف اوزبک وھزاره ھویت ملی 

قابل تذکراست که شخص قوی کوشان بسویه بکلوریا قرارداشته از . رسمًا پذیرفته اند
میباشد بھره علمی ) ریشه شناسی(علم زبانشناسی وھجده شھبه آن که یکی 

د او درین مسایل سیدمخدوم رھین بوده که باھم قرابت باجگی ھم ندارد ورھبر واستا
بعد از تقرر رھین بوزارت اطالعات وکلتور که ازآنجاھم امید را حمایت ورھنمائی . دارند

میکند، آقای خواجه بشیراحمد انصاری بحیث تئوریسن وآقای داکترعبدالواسع 
حیث رئیس پوھنحی طب ھموکه در دوره خلقی تره کی ب_ )اصالداکتر طب( لطیفی

مقرر شد واولین مجلس استادان پوھنحی را عوض بسم اهللا الرحمن الرحیم، بنام 
امید اخذ موقف نموده اند، " اوقی"بحیث پیشکاره و_ نامی رھبر کبیر افتتاح کرد

و غیره و غیره، بشمول سرمقاالت » علی یاور«و » رھا«مقاالتی که بنام ھای مستعار 
چاپ میشوند، که ھدف » افغانستانی«تائید و دفاع از اختراع شخص قوی کوشان ، ب

آن تجزیه ایالت افغانستان باساس تشخیص قومی میباشد، ازنظر دوشخص فوق الذکر 
میگذرند و یا زیر نظر آنھا تھیه وآماده میشوند که فقط مسئولیت نشرآنھا به قوی 

و زبان پشتو بدبینی بعبارت دیگر قوی کوشان با قوم پشتون _ کوشان تعلق میگیرد
را بداخل " افغان"وعناد شدید داشته، موجودیت قوم پشتون و اطالق نام وھویت ملی 

کشور تحمل نتوانسته از طریق نشر مقاالت وایجاد کلمات جدید، کورکورانه پشتیبانی 
نموده بدون آنکه در متون تاریخ یا محتوای مقاالت دسترسی داشته باشد، این 

ته نشر میکند تا نفاق و شقاق را در بین اقوام بھم برادر و برابر الطایالت را پیوس
درافغانستان چاق ساخته باشد، و در شعار دیگر او که چندبار درامید نشر شده این 

 "دلم، بایسکلم:"مطلب بوضاحت گفته شده که 
آقای ولی : حال ببینیم سرکالوه درکجاست وگره ھا را کی ھا و چطور به آن افزوده اند

حمدنوری، یکتن از تحصیل کرده ھا و فرھنگیان افغان مقیم پاریس، بتاریخ اول می ا
" استعال کلمه افغانستانی جرم است« نامه متحدالمالی تحت عنوان ٢٠٠٤سال 

معروف شده است، و درآن " اعالمیه پاریس«بجراید افغان فرستاد که بعد ازآن به 
ی از روزنامه و نشرات خارج کشورعده دراین چندسال اخیر دربعض:... شکایت نمود که

ای در صدد اند که کلمات فارسی ایرانی را به عوض کلمات سچه دری با کلمات 
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معمولی عربی که در زبان ماعجین شده است بکاربرند که نه تنھا خوش آیند نیست 
بلکه رنج آوراست، ولی تعویض کلمه افغان به افغانستانی بی اندازه نامانوس وغیرقابل 

پیوسته در یک تعداد نشرات افغانی بشمول ... این نام . یرش و توھین آمیز استپذ
ھفته نامه امید و دیگر ایرانی مشربھا وحتی در بعضی نشریه ھای داخل کشورھم 

 ....بمالحظه رسیده موجبات اشمئزاز خاطر را ببار می آورد
که » رھا«  عبداهللاقوی کوشان مقاله آقای نوری را با جواب خودش و نامه دیگری بقلم

نشر ) ٦٣٢(نوعیت جرم را پرسیده بود وھردو مقاله برایش تھیه شده بود دریک شماره
را برای خود کمائی نمود، چونکه بقرار تعامل مطبوعات " حرامزادگی مطبوعاتی«ولقب 

اول بایست مقاله آقای نوری را نشر میکرد و منتظر عکس العمل مردم در شماره 
باستناد یاد داشت ھای میرمحمدصدیق ) رھا(ره دیگر عبداهللا بعدی می بود، تبص
کلمه افغانستان بعنوان نام رسمی کشور برای بار اول درسال : فرھنگ این بود که 

 ." در معاھده بین انگلستان وایران در باره دولت درانی بکار رفته است١٨٠٧
که توسط قوی کوشان ( در باال گفتیم که فرھنگ نه مؤرخ بود و نه یاد داشت ھای او

او در یاد داشتھای خود تنھا از منابعی برداشت . تاریخ شناخته میشود) تایپ شده 
نموده که ھویت تاریخی افغانستان را مغشوش نشان داده اند و از منابع مستند و 

. معتبردیگری که واقعیت ھای تاریخی را ثبت و بیان داشته قصدًا اغماض نموده است
یم کلیفورنیا فھمیدند که عبداهللا رھا یک نام ساختگی است، وبا ھمه افغانھای مق

ساکن کلیفورنیا _ وجود تقاضاھای مکرر در ظرف دوسال، ھویت حتی تصویرعبداهللا رھا
باقبول یکھزار دالر جریمه اعالم مینمایم که ) ھاشمیان(افشائ نشد ومن _ شمالی

 وجود نداشته و ندارد، ولی شخصی بنام عبداهللا رھا در ھردو طرف ایالت کلیفورنیا
شناخته شده که  ) Stylisticsسبک شناسی(نوشته او بااستفاده از معیارھای علم 

 .توسط شخص دیگری مقیم کلیفورنیای شمالی نوشته شده است
که اینھم نام مستعار است، ولی از زوایه سبک شناسی ( مقاله دیگری بقلم علی یاور

را ) خراسان(نام " افغان"تفرقه افگنی وطرد کلمه در دفاع از ) ھویت او شناخته شده
. بحیث نام قدیم و دایمی منطقه ایکه امروز افغانستان خوانده میشود، بمیان کشید

لطیف پدرام، محبوب اهللا کوشانی، ولطیف ( البته قبل برآن یک عده کمونستان افغان
هللا بیژنپور، ھمزه وپیروان ستمیشعار امید از قبیل نادیه فضل، رحمت ا) ناظمی وغیره

واعظی، حمیرا نگھت دستگیرزاده، محمداهللا ناقد، جان محمد پنجشیری وغیره درماه 
را بعوض نام » افغانستانی« درشھر گیسن آلمان کلمه نو ترکیب ٢٠٠٣نوامبر

برای » افغانستان«را بعوض » خراسان«برای اقوام غیرپشتون و نام » افغان«تاریخی
 .ده بودندکشور افغانھا پیشنھاد کر

علی یاور باستناد بیادداشتھای شخصی و ناقص فرھنگ مدعی شد که نام اصلی این 
کشور خراسان بوده ونام افغانستان بار اول درتاریخ منطقه دریک معاھده بین انگلیس 

 استعمال شده است ، او تقاضا نمود اگرکدام سند تاریخی وجود ١٨٠٧وایران در سال 
 . نشان بدھد، ارائه شود١٨٠٧ام افغانستان را درماقبل از داشته باشد که استعمال ن

دو دانشمند افغان، آقایان انجنیر خلیل اهللا معروفی وکاندیدای اکادمیسن محمداعظم 
سیستانی، اول الذکر از زاویه ریشه شناسی و تاریخی و اخیرالذکر باستناد متون 

 ومستند انداخته در تاریخی که رشته تخصصی شان میباشد، در زمینه روشنی علمی
مقاالت متعدد جنبه ھای مختلف موضوع را بیطرفانه تحقیق وبررسی نموده وبه تجزیه 

ولی سرو کله ناھنجار علی . طلبان وستمی شعاران عالمانه ومؤدبانه جواب داده اند
یاور، ھمان نامرد چادری پوش وبی ادب که با نام مستعار دانشمندان حقگوی افغان را 

ای خسته کن و تکراری خود توھین و نکوھش میکند، بار دیگر در امید با نوشته ھ
 پیدا شد، و این بار مدعیات سابق خود را با دروغھا ٢٠٠٦ مورخ فروری ٧٢٣شماره 

 .والطایالت، توام با توھین و دشنام دنبال و سه صفحه امید را پرساخته است
نگ وبی ادب را که بجواب من از ھمه افغانھا تقاضا میکنم نوشتۀ این شخص بی فرھ

مقالۀ کاندیدای اکادمیسین سیستانی نشر شده بخوانند، زیرا مقاله محترم 
افغانستان، افغان وافغانستانی وفرازھایی از ازنوشته انجنیر «سیستانی تحت عنوان

در ذیل این نوشته نشر میشود و شما بعد از خواندن آن نه تنھا بواقعیت " معروفی
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متوجه میشوید، بلکه اسلوب نگارش یک دانشمند مؤدب را ھای مستند تاریخی 
مالحظه میکنید که بدون توھین وتعرض وھتک حرمت بطرف مقابل، فقط متون تاریخ را 
گزارش داده است، درحالی که علی یاور، این مرد ستمیشعار چادری پوش، صفحات 

ی موجب امید را بجواب دانشمند سیستانی از توھین و دشنام پر ساخته و ھم ب
باالی انجنیر صاحب معروفی تاخته واین دانشمند حق گوی را با کمال بی ادبی بزبان 

البته طوریکه درباال تذکر دادیم مسئول این طرزالعمل شخص . کوچه توھین کرده است
قوی کوشان است که بچنین نوشته ھای بی صاحب و زیر چادری بقلم ارازل کوچه 

ق دفاع دو دانشمند افغان از اتھامات وارده و جواب ھرآئینه ح. گشت موقع نشر میدھد
ھای شان به اراجیف و الطایالت نویسنده چادری پوش و ناشر امید محفوظ بوده و در 

 .موقعش نشرخواھند شد
من دراینجا در رد وابطال مدعیات ناقص و ساختگی علی یاور، این نویسنده بیحیا و 

م تا مردم ببینند که این گروه بیحیا برای چادری پوش، روشنی تازه و مستند می انداز
 :بکرسی نشاندن مدعیات دورغین خود از جعلیات کارگرفته اند

 از یاد داشتھای شخصی و ناقص میر ٧٢٣علی یاورچادری پوش درامید شماره _ ١
کلمۀ افغانستان به عنوان نام رسمی کشور "محمدصدیق فرھنگ اقتباس میکند که 

م در معاھده بین انگلستان وایران در بارۀ دولت درانی بکار ١٨٠٧برای بار اول درسال 
 ."رفته است

 نی، بلکه ١٨٠٧نقصان ونادرستی اول این ادعا دراینست که قرارداد مذکور درسال 
 منعقد گردیده بود، دوم، قرارداد مذکور بین نماینده دولت انگلیس و ١٨٠١درسال 

ن و قوف اعلیحضرت شاه زمان پادشاه نماینده قاجاری ایران بطور سری و مخفی وبدو
وقت افغانستان منعقد گردیده و درآن در چھار ماده نام پادشاه افغانستان ذکر شده، از 

 :این قرار
اگر پادشاه افغانستان برھند برتانوی ارادۀ حمله نماید، شاه فارس لشکر جراری _ ١

 .برای نابودی افغان خواھد فرستاد
ا شاه فارس ارادۀ دوستی نماید، شاه فارس از او اگر پادشاه افغانستان ب_ ٢

 .تعھدخواھد گرفت که برھند حمله آورنشود
اگر پادشاه افغانستان یا شخصی از فرانسه برکشور فارس ارادۀ حمله داشته _ ٣

باشد، درآنصورت سرکار برتانیه سامان جنگ واسلحه را با افسران کار آزموده بیکی از 
ایند، عساکر فارس و برتانیه متحدًا از ایشان جلوگیری جزایرسواحل فارس ارسال نم

 .خواھند کرد
اگر جنگی بین پادشاه افغانستان و فارس واقع گردد، تا وقتیکه طرفین خواھش _ ۵

 "م١٨٠١تھران مورخه یکم جنوری . میانجیگری نکنند، دولت برتانیه مداخله نخواھد کرد
میکنم این قرارداد را بدقت مرور کنند تا من از مردم شریف و با شعور افغانستان تقاضا 

ببینند که اگرچه بصورت مخفی بضد دولت وپادشاه افغانستان بین دو دشمن 
افغانستان منعقد شده بود، اما نام پادشاه و دولت افغانستان بسویه وحرمت مساوی 
با پادشاه فارس ودولت ھای برتانیه، فرانسه وفارس درآن ذکرشده است، اگر دولتی 

ل برین بنام افغانستان وجود نمیداشت، دراین قرارداد مھم نام یک دولت نامعلوم درج قب
شده نمیتوانست، آنھم درحالی که دولتھای انگلیس و فارس از قدرت و عظمت دولت 
وقت افغانستان در تحت زعامت اعلیحضرت شاه زمان در ھراس بودند که این وضع از 

 .متن قرارداد مشھود است
در بارۀ دولت .... نام افغانستان " میرمحمدصدیق مارکسیست که گویا سوم، افادۀ

، بکلی عاری از حقیقت است چونکه در قرارداد فوق ھیچ " درانی بکار رفته است
چھار بار ذکر بعمل آمده » پادشاه افغانستان«نرفته، بلکه از» دولت درانی«ذکری از

ین روش در باب پادشاه فارس بدون آنکه ازھویت وکنیت او سخن رفته باشد، واز ع
قابل تذکراست که قرارداد فوق در . کارگرفته شده چونکه او را شاه قاچار نخوانده اند

 سال بعد از تاسیس دولت جدید افغانستان توسط احمدشاه بابای ابدالی ٤۵حدود 
 .منعقد گردیده بود

 و بالشرط معاھده دیگر بین انگلیس و فارس بوساطت فرانسه پیرامون تخلیه فوری
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شھرت یافته، و " قرارداد پاریس" م منعقد گردیده که به١٨۵٧ھرات در ماه مارچ سال 
دولت فارس سپاه خود را از شھر ھرات و سایر اراضی "دراین قرارداد نیز در فصل پنجم
استقالل ھرات و تمام افغانستان را " و در فصل ششم..." کشور افغانستان پس بکشد

اسرائی که درحین جنگ در افغانستان بدست " در فصل ھشتم و..." اعتراف نمایند
تخلیه ھرات واراضی افغانستان از " و در فصل چاردھم..." عساکر فارس افتاده باشد

 .درج میباشد..." عساکر فارس
چارم، دراولتیماتوم نمایندۀ انگلیس بنام پادشاه فارس راجع به تخلیه فوری ھرات مورخ 

تن کامل این اولتیماتوم درجلد اول تاریخ موھن الل، درصفحه  که ترجمه م١٨٣٨سپتامبر
اقداماتیکه از طرف اعلیحضرت شما :" ... ثبت است، عبارات ذیل بمشاھده میرسد٣٤٧

دولت بریتانیای عظمی دوام تسخیر ھرات یا ھرقسمت ... بمقابل افغانھا اتخاذ شده 
یز بمقابل انگلستان دیگر افغانستان را توسط اعلیحضرت شما یک عمل خصومت آم

 ..."میشمارد
پنجم، درنامه ھای رسمی که بین رنجیت سنگ پادشاه پنجاب ودولت انگلیس بسیار 

قبل از لشکر کشی انگلیس بطرف افغانستان مبادله شده و ھمچنین در راپورھای 
رسمی برنس اولین نماینده انگلیس بدربار امیر دوست محمدخان درکابل، از کشور 

ام دولت امیردوست محمدخان یا دولت بارکزائی نی، بلکه بنام ھای دولت افغانستان بن
سوابق :"نگاه کنید.( افغانستان یا حکومت افغانستان یا حکومت کابل یادشده است

متن (  الھور١٨٤٤"  واسناد امپراطوری، مشورتھای سری-، الھور١٨٤٢"واسناد پنجاب
 .)ھردو کتاب در ارشیف آئینه افغانستان موجود است

واقعیت امر باساس اسناد انگلیسی از اینقراراست که انگلیسھا ھمین که در نیم قاره 
ھند پاگذاشتند از موجودیت دولت قویی در غرب وشمال ھند بنام افغانستان 

 .مستشعر شدند و در صدد تخرب آن بر آمدند
 دیده نمیشود و» خراسان«ششم، درھیچیک از اسناد انگلیسی در قرن ھیجدھم نام 

نه درکدام قرارداد رسمی بین افغانستان وانگلیس یا بین فارس و انگلیس یا بین روس 
خراسان در ادوار تاریخ حدود جغرافیایی معین . و فارس از نام خراسان ذکری رفته است

نی، بلکه متغیر و مختلف داشته و ازخراسان ھیچگاه بحیث یک کشور ذکری بعمل 
. ی با حدود اربعه متغیر و مختلف شناخته شده استنیامده، بلکه یک منطقه جغرافیائ

در زبان و تواریخ عربی برای یک مدت با نام خراسان آشنا میشویم، که بعدًا تغییر حالت 
. داده یک قسمت کوچک آن خراسان ولی قسمت بزرگآن سیستان خوانده شده است

 ھجری ٤٤۵دود تاریخ سیستان که از رویداد ھای چند قرن حکایت میکند و تالیف آن ح
و بعد به تصحیح ) ش١٣١٤(تخمین شده و به تصحیح ملک الشعرابھار ابتدا درایران

وتوضیح دوم توسط کاندیدای اکادمیسین سیستانی از طرف وزارت اطالعات وکلتور در 
 صفحه چاپ شده، این تاریخ مھم از ٤٨٦ ش در١٣٦٦مطبعه دولتی در کابلدرسال 

ی وجغرافیائی منطقه وسیعی که درآن سیستان اوضاع اجتماعی واقتصادی وسیاس
. وخراسان وکرمان وزابل وکابل وفارس وھند وغیره وجود دارد به تفصیل صحبت میکند

حکمرانان عربی را که توسط خلفای راشدین وبعد از آن توسط اموی ھا وعباسی ھا 
 به سیستان وخراسان مقرر شده اند با ذکر سنه و تاریخ و قدامت حکمرانی شان

معرفی میدارد و ھمچنین از جنگھا و پیروزیھای دودمان صفاری سیستان و ھم 
ازفتوحات اولیه عربھا و جنبشھای مردم سیستان در برابر استبداد حکمرانان عربی 

بحیث یک ایالت » خراسان«دراین تاریخ جالب نام . داستانھای مفید وآموزنده دارد
ثر بارتباط تقرر حکمرانان جدید عربی و یا  بار ذکر شده، اک٦٠مجاور سیستان زاید از 

جنگھای بین االیالتی و یا ترصدات ترانزیتی از طریق خراسان به سیستان و غیره، ولی 
در ھیچ جای این تاریخ جالب که دروصف بی نظیر بودن آن دانشمند شھیر ایران ملک 

ث یک کشور  صفحه بقلم خود نوشته، نامی از خراسان بحی٣٦الشعرا بھار تقریظی در 
قبًال ( مستقل و یا یک امپراتوری که قوی کوشان وعلی یاور وباالخره پوھنمل کامجو 

ادعا دارند، دیده ") ستم ملی"عضوحزب دموکراتیک خلق واکنون اوقی وکالن کار گروه
برای آنکه ادعای پوچ وغیر مستند قوی کوشان، علی یاور واوقی کمونست . نمیشود

را » خراسان«جیره خواران دسترخوان امید و ستم ملی کهستمیشعار کامجو و سایر 
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نام قدیم افغانستان قلمداد میکنند، عناد انگیز و باطل شمرده شود، اینک من چند 
مثالی از تاریخ سیستان برای ملت شریف افغانستان اقتباس مینمایم تا ملتفت شوند 

 :و قضاوت نمایند که خراسان متشکل از چه و از کجا بوده است
گرشاسپ بدرگاه افریدون آمد و از آنجا به سیستان آمد و نھصد سال پادشاه " ... 

وضحاک را بروزگار او به سیستان ھیچ حکم نبود، وھمه زابل و کابل و . سیستان بود
 )٦ص ." (خراسان را ضحاک داشت، بگرشاسپ باز داشته بود

ابل و خراسان سه ازاین عبارت معلوم میشود که درعھد گرشاسپ و ضحاک، زابل و ک
 .ایالت علیحده بودند

بازگشتیم بحدیث سیستان، بوعاصم به سیستان بزرگ گشت ومحتشم گشت، " 
بالشکر بسیار از سیستان برفت که خراسان بگیرم و عتاب بن عال را برسیستان 

خلیفه کرد، و بوداود برخراسان والی بود و خبر سیستان بدو رسیده بود که بوعاصم 
از این عبارت معلوم میشود که سیستان در صدد _ )١٣٩ص ."( اردقصد خراسان د

 .تسخیر خراسان بوده است
ھادی فضل بن سلیمان راخراسان داد و باقی سیستان تمیم " بھنگام خالفت ھادی

بن سعید را داد، وتمیم بسیستان اندر آمد روز شنبه ھشت روز مانده از صفر سنه 
این عبارت معلوم میشود که خراسان جزئی از از _ )١۵١ص ..." (تسع وستین ومائه 
 .سیستان بوده است

وداود بشر مھلبی از بزرگان بود، سیستان او را داد ھرون رشید، و داود براه "... 
خراسان بسیستان آمد روز پنج شنبه یازده روز رفته از شھر ربیع االول سنه ست 

د که ایالت خراسان دراین از این عبارت معلوم میشو_ )١۵٣ص ..." ( وسبعین و مائه
 .وقت در بین فارس وسیستان قرارداشت

آمدن علی بن عیسی به سیستان و روزگاری اینجا ببود و حمزه به نیشاپور شد و " 
باز حمزه برفت سوی خراسان شد چون دانست ... آنجا حرب کرد برعلی بن عیسی، 

با سپاه برفت روز پنجشنبه که اینجا ھنوز برآن گروه برنیاید، وعلی بن عیسی براثر وی 
و علی بن عیسی نامه کرد ... سیزده روز گذشته از شوال سنه ثمن وثمانین ومائه 

سوی امیر المؤمنین ھرون الرشید و آگاه کرد که مردی از خوارج سیستان برخاستست 
وبخراسان و کرمان تاختنھا ھمی کند و ھمه عمال این ناحیت را بکشت و دخل 

 یک حبه از خراسان و سیستان و کرمان بدست نمی اید، پس برخاست و یکدرم و
رشید بیعت کرد مامون پسر خویش را برھمه والیات مسلمانی اندر سنه ثمان وثمانین 

پس ... ومائه، وخود بنفس خویش رشید بیامد تا ری که بخراسان آید، بحرب حمزه
ھمه برگیرند رشید علی بن عیسی راعزل کرد از خراسان وفرمان داد که مال او 

ازاین عبارت برمی آید که _ )١٦١-١۵٩ص..."( وبستانند وھرثمه بن اعین راخراسان داد
سیستان وخراسان وکرمان سه ایالت علیحده بوده ونیشاپوراز توابع خراسان بوده 

 .است
ومستعین، طاھر بن عبداهللا رابرخراسان بداشت، پس چون کاریعقوب بسیستان " 

روز دوشنبه ھشت روز باقی از رجب سنه ... ستان خلیفه کردقرارگرفت عمرو را برسی
ثمان واربعون ومایتی ، المستعین باهللا خراسان محمدبن طاھر بن عبداهللا را داد وعھد 
نامه فرستاد، وخوارج بیشتر نزدیک یعقوب آمدن گرفتند، باز یعقوب عزیز بن عبداهللا را 

رت و متباقی داستان بقدرت رسیدن از این عبا_ ) ٢٠۵ص ...."( برسیستان خلیفه کرد
برمی آید که نھضت ملی یعقوب لیث صفاری از سیستان ) ھق٢٤٧در ( یعقوب لیث 

برخاسته وخراسان که بدست حکمرانان طاھری اداره میشده، یعقوب برای تسخیر 
 .خراسان بجنگ پرداخته و بعد از جانب خود حکمران خراسان را مقرر کرده است

ی که برخاسته بود از کوه کروخ وخویشتن امیرالمومنین نام داده و عبدالرحیم خارج"
ولقب کرده المتوکل علی اهللا، و ده ھزار مرد برخویشتن جمع کرده از خوارج وگروه 

از ) ٢١٧ص ..." ( ھای ھری واسفزار ونواحی خراسان فرو گرفته و تاختنھا ھمی کرد
 .ن آنوقت بوده انداین عبارت برمی آید که ھری واسفزار از نواحی خراسا

در دوره اموی ایالت خراسان ضیق تر بوده ولی در دوره عباسی بیشتر وسعت یافته و 
رویھمرفته متشکل از نیشاپور، طوس، ھرات، اسفزار، فوشنگ، مرو، سمرقند، بلخ و 
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بادغیس و خوارزم بوده وسیستان متشکل از زرنج، جوین ، فراه ، بست، زمینداور، 
درحالیکه زابل وکابل درجنوب وکرمان وفارس در غرب . یره بوده استوغ)قندھار(والرخج 

 سال دوره ھای سالطین وحکمرانان ١٢٠٠ایاالت دیگری بودند که بعد ھا در ظرف 
بومی این منطقه، این حدود اربعه چندبار مخلوط و دگرگون شده، بنحویکه خراسان یک 

 سال اول ٢٠٠ی تاریخی بعد از دوره ھا. دوره با دوره دیگر بسیار متفاوت بوده است
دوره طاھریان، صفاریان، : سال بعد بدین قراراند١٢٠٠استیالی عرب، در ظرف 

سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان، خوارزمشاھیان، مغوالن وحشی، تیموریان، 
، ھوتیکیان قندھار، ابدالیھای ھرات، )بابر واوالده اش(صفویان فارس، مغولھای متمن

 .رافشار، دورۀ احمدشاه ابدالی درانی، دورۀمحمدزائیدورۀ ناد
باستناد متون تاریخ و رویداد ھای تاریخی، شکل جغرافیائی وحدود اربعه ایاالت 

خراسان، سیستان، کرمان، فارس، زابل وکابل در ھریک دوره ھای فوق بنحوی تغییر 
افغانستان توسط وتحول کرده بوده که بعد از مرگ نادر افشار به ھنگام تاسیس کشور 

منطقۀ مشخصی بنام خراسان باقی نمانده بود، )  سال قبل٢۵٩(احمدشاه درانی 
چونکه نادرافشار فارس و کرمان و خراسان و سیستان و زابل و کابل و ھند را در 

افغانستانی که احمدشاه درانی تاسیس . امپراطوری فارس افشاری مخلوط کرده بود
، سیستان، زابل وکابل، )وبلخ ومشھد ونیشاپورھرات (نمود مخلوطی از خراسان

خیبر،کورم وبنگش، دیره جات، کشمیر، ملتان و سند بود که ھمه را قبًال نادر افشار 
تسخیر کرده بود لھذا سوال ما از بچۀ خالۀ خوجه ئین وقوی کوشان وکامجو وغیره 

 خراسان اینست که مقصد شان از نام خراسان کدام خراسان است؟ اگر مقصد شان از
دوره نادرافشاراست، بفرمایند نیشاپور ومشھد را از ایران و مرو وسمرقند را از 

کشورھای از بکستان و ترکمنستان واپس بگیرند، درآنصورت ما ھم حاضریم نام 
 ١٤٠٠اگر مقصد شان خراسان دورۀ مشخص . افغانستان را به خراسان تعویض کنیم

اشد،لطفًا ساحۀ جغرافیائی وحدود اربعه و نام ساله از جمله دوره ھای مافوق الذکر ب
شھر ھای آن را بیرون نویس کنند تا افغانھا ببینند که متشکل ازکدام اراضی وبکجاست 

در غیرآن، با نام خشک وخالی خراسان نه خود را بازی . تا بعدًا در باره اظھار نظرشود
 .بدھند ونه مردم را

لۀ خوجه ئین به یک حقیقت ساختمانی بارتباط مایکی دوبار قبًال نوشتیم، اما بچۀ خا
ترکیب کلمات در زبان نمیخواھد تن بدھد که خراسان یک کلمۀ ترکیبی است متشکل 

این کلمه باساس تحول مورفونیمیک که / ت/ولی صوت» خراستان= استان + ُخــر «از 
تلفظ شده » خراسان«برای سھولت تلفظ در ھر زبان صورت میگیرد، حذف شده و

 .تاس
دربار، ) کوشکن(، اسم مکان، بمعنی کفشکن/آستان/کلمۀ ) فارسی(در زبا ن دری 

زیارات متبرکه وغیره بکار رفته و ترکیبات مختلف ازآن ساخته شده، مثًال آستان گردان، 
آستان گردون، استان آدم، آستان فنا، آستان سعادت، آستان عالیشان وغیره که بعضًا 

آستان سعدی، استان : م برای مزارات متبرکه بکار روداسم معنی تلقی میشوند، وھ
 .،وغیره)مشھد(پیرگیالنی، استان قدس رضوی

/ از ھمین کلمه استان که مفھوم اسم مکان را دارد، در تلفظ فارسی ایرانی کلمًه
ساخته شده که معنی ایالت یا والیت دارد وترکیباتی از قبیل ) بضم اول(ُاستان

اما در زبان دری افغانستان ھمان ...  آن ساخته شده استاستاندار واستانداری از
تحول کرده، مثال،استان سرای، محل ) بکسر الف/(ِاستان/ به / آستان/کلمًه 

استراحت یا خوابگاه وھمچنین ھمین کلمۀ ِاستان بحیث پسوند با کلمات دیگر، اسم 
 پاکستان، افغانستان،: مکان خاص واسم مکان عام وھم اسم زمان میسازد، مثًال

 .اسم زمان_ ریگستان، زمستان وغیره
بچۀ خالۀ خوجه ئین ادعا دارد که نام و کلمه افغانستان در قدیم نبوده و توسط 

 م ساخته شده، اما او بصیرت علمی ندارد و نمی فھمد که از یک ١٨٠١انگلیسھا در 
قبل  ساله دارد چونکه توسط عربھا معرب شده و ١٤٠٠قدامت » افغان«طرف کلمۀ 

ھندو / قدامت چندھزار ساله داشت، و در صورتیکه ھندوھا کلمۀ » اپگان«برآن با تلفظ 
را ساخته اند، چرا » ھندوستان«یکجا کرده واز آن نام ) ِاستان(را باپسوند فارسی / 
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که ) استان( با پسوند/ افغان / احمدشاه درانی و قبل برآن افغانھای باستان، ازکلمۀ 
 را نساخته باشند؟» افغانستان«ود داشته ، نام در زبان خودشان وج

نوشته شده در (کاندیدای اکادمیسین سیستانی، تاریخنامه ھرات از سیفی ھروی 
 بارآمده است ، ٣٠را مثال آورده که درآن کلمه افغانستان بیش از ) قرن ھفتم ھجری

مورخ ) ٩۵شماره( نواین مطلب با ایزاد اسناد و مدارک دیگر قبًال در مجلۀ آئینۀ افغانستا
گزارش یافته است، اما بچه خالۀ خوجه ئین وقوی کوشان ٢٩ درصفحه ٢٠٠٤جوالی 

_  بار در تاریخ سیفی ذکر شده٣٠افغانستانی که بیش از _ میگویند که آن افغانستان
 !در منطقه تیرا وباجور بوده است

غانستان وبا درست است که نام افغانستان درتاریخ سیفی با حدود اربعه امروزی اف
حدود اربعه افغانستان دوره احمدشاھی فرق داشته است، اما آیا نام خراسان قرن 
دوم ھجری با خراسان دوره احمدشاھی وخراسانی قوی کوشان و بچه خاله خوجه 

ئین که امروز مدعی آن اند، از نظر موقعیت وحدود اربعه فرق نکرده است؟؟ با این نوع 
 ).وقالوسالما!!( ند، ولی جھالت بسیار، چه میتوان گفت؟مردم که خبرت وبصیرت ندار

اما ما به ھیچکس وناکس اجازه نمیدھیم که نام افغانستان عزیز را به نام خراسان و یا 
مردم ما وپدران ما وفرزندان ما با این نام زاده شده اند وبا . به نام دیگری تعویض کنند

. ھای شیرین خود را قربان کرده اندآن خو وبوی گرفته و برای بقای این نام جان 
کشورھای ھمسایه وکشورھای جھان سرزمینی که ما درآن زندگی میکنیم به نام 
افغانستان میشناسند، وبه ھمین سبب ھمگی باشندگان این سرزمین بنام افغان 

شناخته میشوند، بنابرین ھرکسی که برای تعویض نام کشور تالش میکند، ھدفش 
بی بدست آمده پس از سه دھه جنگ وخون ریزی در این کشور برھم زدن آرامش نس

بالکشیده است وچنین اشخاصی که میخواھند یک بار دیگر کشور ومردم ما را به 
آشوب بکشند وخود سود ببرند، قابل بخشایش نیستند ومی بایستی از سوی ستره 

 برای دیگر محکمه افغانستان مورد بازخواست ومحاکمه قرارگیرند تا درس عبرتی باشد
چنین درخواستی ولو از سوی ھر گروه ویا ھرحزب . ماجراجویان وآشوب گران حرفه ئی

وتشکلی ھم که ارائه شود، خالف مصالح ملی تشخیص داده میشود و باید سارنوالی 
من ازروشنفکران . و ستره محکمًه افغانستان جلو چنین حرکات ماجرا جویانه را بگیرند

ن تقاضا میکنم تا برضد دسایس تازه ایکه از سوی محافل ملیگرا ووطن دوست افغا
شناحته شده و بدنام سازماندھی میشود ھوشیار باشند وبا افشای به موقع 

دسایس شان، مشت محکمی بردھن چنین یاوه سرایان بکوبند تا برجای خویش 
 چند بنشینند ومردم ما آرام بگذراند تا به کار وبار زندگی خود برسند ولب نانی برای

سرعیال سرونیم سرخود تدارک ببیننند، نه اینکه باز دنبال یک ادعای پوچ وبی مورد روز 
خود را گم کنند وخدای ناخواسته بجان ھم بیفتند تا جناب قوی کوشان وجوانکی 

 .نامجویا کامجو برمرکب کام خود سوار بشوند
 توسط انگلیسھا، افغانستان از دونیم صدسال باینطرف نام کشور ماست وھزارھا کتاب

فرانسویھا، جرمنھا، روسھا، ایتالویھا، امریکائیھا و ترکھا در بارۀ تاریخ افغان وفرھنگ 
افغان نوشته و چاپ شده ودنیا وھم ملت افغان ھمین نامرا برسمیت شناخته واتباع 

شناخته وخوانده اند، بگذار چند نفر لق لق کنند و روھای خود را " افغان"افغانستان را 
اه ساخته خود را افغانستانی یا ھر چیزدیگری که میخواھند بخوانند، نام افغان سی

 .ختم. وافغانستان جاودان واین کشور، کشور افغان خواھد بود
 
 
 
 

" نقش ارد بزرگ و احمدشاه مسعود در تغییر نام افغانستان به خراسان" در کتاب 
مد قندھاری را شقایق شاھی از نویسندگان مزارشریف بحث خود با علی اح

 .کالبدشکافی نموده است 
احمدشاه یک جنایتکار و : علی احمد قندھاری می گوید 
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خائن بود و جماعت در پرده نشین ارد بزرگ ھم فکر می 
کنند قوم افغان بر می گردد به دونیم صدسال پیش و 

شقایق شاھی در کتاب خود . استانی از ایران می گردند 
تغییر نام افغانستان را از سوی ھر گونه اقدامی در زمینه 

 . ارد بزرگ و احمدشاه مسعود را رد می کند 
! اما جریان پیچیده ایی دامن زننده این جریان است آنھا می خواھند با موج سواری 

. دشمنی ھای قدیمی خود با احمد شاه مسعود را بر سر نام افغانستان تسویه کنند 
اه مسعود را که اکثرا قھرمانان جھاد و بدین شکل بخش تاجیک ھای حامی احمدش

تا بتوانند ھمه کرسی ھای دولتی را از آن خود . افغانستان ھستند را منزوی سازند 
 .نموده و دیکتاتوری قومی و زبانی پشتونھا در افغانستان را بار دیگر تجدید کنند 

 
 

ود در بخش توضیح تایپیک فیس بوک این شعر اھانت آمیز خطاب به احمدشاه مسع
 :است 

 
 آمدی ای بز ستمگار می

 
 خیزک و جفتک زدی سرشار می

 
 نان چوپان می خوری بسیار می

 
 بر سرک ات پکول فرخار می

 
 آفرین بر شورای نظار می

 
 زخمی شدی وای به تل؟

 
کسانی که با فیس بوک آشنایی دارند می دانند بخشی کنار ھر تایپیک ھست که از 

یپیک شوید که به منزله حمایت از آن مجموعه تایپیک آنجا شما می توانید عضو آن تا
 اسامی افرادی که این تایپیک ضد ارد بزرگ و .است 

. احمدشاه مسعود را به درست و یا غلط حمایت کرده اند 
که امیدواریم بسیاری از اسامی افراد . شوکه کننده است 

حقیقی  اشرف غنی احمدزی و حامد کرزیاز جمله نام 
رش  برای رسیدن به کل اسامی مجبور شدیم بارھا صفحه این تایپیک را رف.نباشد 

مشخص نیست چرا درویش . (کنیم تا شش نفر شش نفر اسامی را بدست آوریم 
بھر روی ) . دریادلی بخش دیدار از نام تایید کنندگان مطلبش را غیر فعال نموده است

که مطلب موھن )  نفر711نزدیک به چھارصد نفر از مجموع (بخشی از اسامی افرادی 
 : گذارم را در فیس بوک پسندیده اند را اینجا می

 
 
 
 
 

 . نفر این را پسندیدند 711
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----------------------------- 

* A 
 
 

Aziz Fard 
Atta Noor 

Abdul Wali 
Afg Styles 
Anisa Yani 
Atal Z Safi 

Awais Khan 
Alif Afghan 

Aresh Noori 
Amin Khatir 
Ajmal Gulab 
Afg Afghani 
Ajmal Maliar 
Aresh Noori 

Ali Dosi Khan 
Ahmad Naser 

Amin Wardak 
Ajmal Sultani 
Awais Haider 
Attal Afghan 

Ali Dosi Khan 
Atagul Himat 
Aimal Waziri 
Atiq Alkozay 

Amin Wardak 
Abdullah Naim 
Abdul Mateen 
A Jabar Amini 

Abdullah Paikar 
Asadullah Fazle 
Aminullah Khan 
Afghan Wattan 
Afghan Zwanan 
Aiysha Fatnassi 
Arian Afghanzai 

Aryan Fernandez 
Aashiqullah Zazai 
Aryan Fernandez 
Abdullah Salarzai 

Abdul Jabar Azimi 
Abdullah Raqeebi 
Asmat-Ullah Khan 

Ahmad Tariq Farid 
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Abdul Jalil Kamawi 
Assadullah Haidari 

Abdul Qadeer Khan 
Ahmadsha Dourani 
Ashiqullah Sarwari 

Ahmad Zia Ferozpur 
Ahmad Wali Afghan 

Abdul Rahman Faqiri 
Abdulahad Khogiani 
Abdul Hadi Hedayat 
Ahmad Gul Totakhyl 
Ahmad Zafar Shakibi 
Ahmad Farhad Bitani 
Ahmad Sameer Sahel 
Ahmad Shekib Bigzad 
Abdul Halim Achakzai 

Abasin Yaar Hassanzai 
Ahmad Jawed Bahrami 
Ahmad Shah Khorasani 
Ahmad Fawad Ahmady 
Ahmad Jamshaid Jalaly 
Ahmad Farhad Noorzai 

Ahmad Nabil Rustamyar 
Ahmad Ramin Qarizadah 
Ahmad Junaid Yousufzai 
Afghanistan Mujahideen 

Ahmad Tariq Mominzada 
Amanullah Arif Ahmadzai 

Abdourahaman Waziri Mourka 
Abdul Rahman Ulfat Mahmoodi 

 
 
 

* B 
 
 

Bashir Fida 
Basir Rasa 

Barei Danish 
Bahara Hotak 

Badshah Khan 
Bashir Ahmed 

Behzad Siddiqi 
 
 
 

* C 
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Candy Afghan 
 
 
 

* D 
 

Dost Jaan 
Dawar Lodin 
Dawlat Khan 

Dukhter Kabul 
David Verbryke 

D Barmaki Barmaki 
Din Mohammad Watanpaal 
Dardman Sulemankhail Afg 

 
 
 

* E 
 
 

Emal Zamani 
Edris Afghan 

Ezatullah Ezat 
Émal Stanikzai 

EasyLoad BaBa 
Ehsan Raheemi 

Ehab Mohamed Sabry 
 
 
 

* F 
 
 

Faiz Shr 
Fazil Qadir 
Fadil Yerra 
Farid Sakhi 
Fahim Alam 
Farhad Azizi 
Farzan Khan 
Fazl Ahmadi 

Fawad Arash 
Faiztalab Safi 
Fawzia Kooti 

Farhad Turabi 
Fatana Meena 
Farzan Ahmad 

Fakk All Panshir 
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Fahim Rahimzai 
Farshad Heravy 
Farishta Afghan 

Fareed Ahmad Popal 
Fazal Rahman Muzhary 

Faqir Mohammed Darwesh 
 
 
 

* G 
 

Gity Behi 
Gharghasht Hidai 

Ghousuddin Frotan 
Ghalib Mansoor Ansari 

 
 
 

* H 
 

Hidayat Jan 
Habib Mayar 
Haroon Khan 

Houria Durani 
Hamid Durrani 

Hamed Karzai 
Hamid Pasoon 

Helai Ahmadzai 
Haroon Khuram 
Hamdullah Khan 
Hashmat Sarvari 
Hayatullah Habib 
Hooman Darwazi 
Habibullah Habibi 

Homayoon Rahimi 
Hamdullah Hamdard 
Hamidullah Khan Zai 
Habib Khan Totakhil 
Haroon Ahmad Khan 

Hamed Shirzai Wardak 
Hikmatullah Sabawoon 

Hich Namigom Tura Che 
Hamza Afghan Watanparast 

 
 
 

* I 
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Ilham Yasini 
Ismat Subhani 

Inspektoriu Biuras 
 
 
 

* J 
 

Jamal Nasir 
Jawad Sadat 
Jawed Fazeli 
Jawad Kabuli 
Javed Ahmad 
Jafar Khogiani 

Junaid Ali Shah 
Juvuntus Torino 
Jawad Mozafari 

Jamsheed Samimi 
Jan Mohammad Mobaraz 

Jan Mohammed Khan Sherzai 
 
 
 

* K 
 

Km Khan 
Khalil Zazai 
Khan Abadi 
Kiel Barkley 
Kamal Khan 
Khan Abadi 

Kamal Noori 
Khyber Khan 

Khalid Hamza 
Khan Jahaney 
Karim Ahmadi 
Khalil Khanjee 
Khyber Maarij 

Khyal Momand 
Kunar Province 

Khabaryal Zwan 
Kamran Shabab 
Kochai Pashtana 
Khalid Pathanzai 

Khalilullah Sarwari 
Kalimullah Hayathil 

Khushal Khan Anzor 
Kabuli Bacha Zandagi 
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Khushall Khan Khattak 
 
 
 

* L 
 
 

Lilo Afgun 
Lema Halim 
Laila Alkozi 
Logar Bagh 
Leena Alam 
Lutf Ahmad 
Laila Afghan 

Larawbar Afghanistan 
 
 
 

* M 
 

Maxi Josh 
Moheb Mae 

Malalai Ludin 
Murid Shafaq 
Mayan Zwan 

Maiwand Max 
M Abid Yosufi 
Muneeb Khan 
Muzhgan Sear 
Marina Zadran 

Mujtaba Qaumi 
Mirwais Khyber 
Mattew Forouz 
Masood Ahmad 

Milad Moghadas 
Mariam Popalzai 
Milad Moghadas 
Mujtaba Paykan 
Mustafa Kazemi 

Mohibullah Zazai 
Marouf Mahzoon 

Mohammad Tahir 
Maiwand Nangyal 
Mohammad Agha 
Masooda Noorzai 

Mosabbir Rehman 
Maywand Barrech 
Muhebullah Azimy 
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Malyar Jabarkhel 
Ghousuddin Frotan 
Mohibullah Alkozay 

Masihullah Stanikzai 
Mohammed Afghani 

Muhammad Asif Amin 
Masroor Jon Latif Jon 

Mirwais Abdulrahimzai 
Mahommad Ayaz Khalil 

Mohammad Muqit Sakhi 
Mohammad Rahim Jami 

Mohammad Nabi Ahmadi 
Mujeeburahman Angaar 
Mehmet Mete Motunbay 

Mohammad Ajmal Alkozai 
Mohamad Saleem Ahmadzai 

 
 
 

* N 
 

Nilo Jan 
Nabi Elyas 
Nawin Jan 
Navid Zabi 

Nazifa Nisar 
Nasir Ahmad 
Nasrat Miher 

Nuridin Nazari 
Naghma Afghani 
Naqeeb Miakhail 

Neak Muhammad 
Navid Akbashah Akbari 

 
 
 

* O 
 
 

Omid Zazai 
Omer Zaheer 
Omar Dirojay 

Omed Satarzay 
Omar Nabi Olumee 

 
 
 

* P 
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Pendar Af 
Prince Ali 

Pamir Card 
Pakhtun Khan 

Prince Ahmadzai 
Paighla Pashtana 
Palwasha Khostai 

Pashtoniar Pashton 
Phakhruddin Shahryar Sharq 

 
 
 

* Q 
 

Qasim Khan 
Qiam Naseri 
Qader Zazai 

 
 
 

* R 
 

Rafi Sultan 
Rasool Nabi 

Rana Alokozay 
Ramin Khrasani 
Rohin Qaderyan 

Rohullah Wardak 
Rahimullah Lodin 

 
 
 

* S 
 

Saima Naz 
Sayil Khan 

Sajjad Khan 
Safi Ravand 
Sial Wardag 

Soneel Alami 
Sunny Ghilzai 
Shoaib Siddiqi 
Sarmad Khan 
Spinghar Safi 
Shahab Saqib 
Sunny Ghilzai 
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Sofi Khanaqai 
Shabnam Afg 

Shafiq Usmani 
Sharifi Nasser 

Saif Ahmadzai 
Shinkay Sadat 
Shoaib Siddiqi 
Saboor Nasiry 
Syed Abdullah 
Sifatullah Ulfat 

Saif Ahmadzai 
Sahil Ahmadzai 

Siddiqi Sherzad 
Sarwar Khairee 
Sabawoon Qazi 

Suherman Eman 
Shirshah Wahide 
Sefatullah Halim 
Samiullah Amini 

Sirajkhan Zaland 
Suliman Parwani 
Sabawoon Gahiz 
Samera Ahmadi 

Suherman Eman 
Shirshah Wahide 
Seyar Watandost 
Shahzada Afghan 

Sharif Mohammad 
Shamsullah Mashal 
Shafiqullah Kamawi 
Siddiqullah Barikzai 
Subhanullah Shafaq 
Shahbuddin Hashimi 
Sabawoon Khan Safi 
Sarinthip Bunjongrak 
Seyar Aria Kabuliyan 

Speenghar Ahmadzai 
Sayed Maqsood Sadat 
Shafiullah Muhammadi 
Shah Maqsood Daudzai 
Shah Mahmood Wardak 

Shahzada E Kabul Kabuli 
Sayed Abdul Basit Samad 

 
 
 

* T 
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Taha Habib 
Tamim Marzi 
Tamana Rafi 
Tawheed Ali 

Taalem Aalem 
Talha Warsaji 
Tanda Meena 

Tariq Hussain Khail 
Tamadun Wadoodzai 

 
 
 

* U 
 

Udai Pana 
Ubaidullah Tokhi 
Ukay Uzkvorykho 

Usman Mansoor Ansari 
 
 
 

* V 
 
 

* W 
 

Walid Sami 
Waleed Safi 

Won Kun Cho 
Wassy Jawid 

Wajma Noorzay 
Wahaj Ahmadzai 

Wahdat Gardiwal 
Wais Barakzai Nimruzi 

 
 
 

* X 
 
 
 

* Y 
 

Yann Kerrio 
Yarghal Safi 

Yonus Farooqi 
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* Z 

 
Zam Zama 
Zabi Zahid 
Zamir Saar 
Zubir Khan 

Zuhaib Bedil 
Zmarak Noori 
Zulmai Patmal 
Zalikha Anwari 

Zareena Zadran 
Zainab Shaheed 
Zabihullah Fitrat 

Zabih Ullah Khan 
Ziaullah Karokhel 

Zakhail Shageewal 
Zarlasht Sikandary 

 
 
 

 : اسامی فارسی و انگلیسی
 

Zia مھمند Zia 
Farangis فرنگیس 

 Hikmatyar ورورحکمتیار
James Aziz عزيز جمشید 

Abed Oriakhill عابد اورٻاخٻل 
Bakht-afghan يصديق بخت محمد 

Mohammed Haroon پ تون Khan 
Latif لطیف جھاردھیوال Chardiewal 

 
 
 

 : فارسی اسامی
 

 آذر چھر
 ذاکر وردک
 گل سوری
 زاھد حمید

 پ تون پاچا
 سپین تمان
 زړ ی کن ی
 شبنم پیکان
 جاوید احمد
 محمد يونس

 پ تون وی 
 سپوږم  افغان
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 خیبر پختونخواہ
 غرغ ت بی نی

 مجاھد ذبیح اهللا
 یصدٻق ساالرز

 سمون ساالرزی
 سمسمه محمد
 ابو جاوید ک وازی

 اهللا ستانکزی رفیع
 مالمحمدعمر مجاھد

 اشرف غنی احمدزی
  پوني،ادبي بھیر  وان

 ډاک ر عبدالجبار جبارخیل
 سیدذبیح اهللا صفوی صفوی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : آدرس تایپیک و منبع اسامی ذکر شده در اینجا
-w-bzrg-ard-nqsh/pages/com.facebook.www://http
-bh-afghanstan-nam-tghyyr-dr-mswd-ahmdshah

info=v?67877331655/khrasan 
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میتینگ / پاسخ به آنانی که میخواھند نام افغانستان به خراسان  
 تعویض کنند

 
 

متن زیر توسط علی احمد قندھاری از پشتونھای افراطی 
افغانستان نوشته شده است که بی ھیچ توضیحی تقدیم می 

 :گردد 
 
 

پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواھند نام افغانستان به خراسان 
 !تعویض شود

 
وم عوض کردن نام افغانستان به خراسان از زمان مسعود جنگ ساالر بیشتر نقشه ش

رواج پیدا نموده ، فکر می کنم نباید مانند صنف اولي ھا با این فرزندان ناخلف 
افغانستان برخورد کنیم مقاله و تحرير ھای بسیاری نوشته شده اما فکر می کنم 

مانند ارد ریشه این حرفھا از فریبخوردگان افکار آدمھایی 
بزرگ باشند باید سارنوالی و ستره محکمًه افغانستان جلو 

محترمان باور كنید اين آدم ھای . چنین حرکات ماجرا جویانه را بگیرند
مرفوع القلم که حرجي بر آنھا ھم نیست ، می خواھند قوم ما را نابود کنند این قلم 

قده شان از ھم بپاشند بیشک ھا به بیراھه میروند افغانستان را می خواھند با ھمه ع
که نام خراسان ھم ناکام است پوھاند دکتور سید خلیل اهللا ھاشمیان جواب دندان 

افغانھا ازموقف تجزیه : شکنی با این فرزندان ناخلف کشور داده است که می خوانیم 
طلبی قوی کوشان وحلقه دوستان او که از شش سال باینطرف با نشر مقاالتی 

جریده ستمیشعار وتفرقه انداز، در پی تجزیًه افغانستان افتاده اند، ، این )امید(در
حدود شش سال قوی کوشان وعنایت اهللا شھرانی درامریکا طرح . آگاھی کامل دارند

را برای افغانستان ریختند واین موضوع مبحث گرم جریدۀ امید درمدت » فدراسیون«
 از کودتای ثور وتاسیس رژیم قبل. دوسال بود، ولی ملت شریف افغان آنرا نپذیرفت

استاد ( امین، عنایت اهللا شھرانی توسط آقای عبدالقیوم قویم_کمونیستی تره کی 
بحزب خلق وقوی کوشان از طریق ) پوھنحی ادبیات، از مردم شمال افغانستان

خانمش بحزب پرچم شامل شده بودند و بعد از تاسیس حکومت خلقی، قوی کوشان 
 امین درصدارت وعنایت اهللا شھرانی که قبًال یک اسیستانت بحیث تایپست حفیظ اهللا

پایان رتبه بود بحیث رئیس دیپارتمنت ھنرھای زیبا در پوھنحی ادبیان کارمیکردند، واین 
دونفر در فضای سیاسی مساعد آنوقت درمحافل ومجالس حزبی باھم آشنا شده 

 .بودند
دیق فرھنگ را درکابل تایپ قوی کوشان درعین زمان یادداشتھا ومقاالت میر محمدص

میکرد وتوسط قوی کوشان یاد داشتھای شخصی فرھن گرا در امریکا بقسم یک 
فرھنگ که . گذاشت» افغانستان در پنج قرن اخیر« رساله تایپ کرد ونام آنرا فرھنگ

شاگرد دبستان مارکسیزم بود وباین جھانبینی سخت عالقمند، رویدادھای تاریخ 
، »ملیتھا«ۀ جھان بینی مارکسیزم یادداشت نموده که مفاھیمافغانستان را از زاوی

چوکات اساسی " طرد اقتصاد سرمایه داری" و" طرد دین"،"فیدرالیزم"، »قومی«اصالت
این مفاھیم در یادداشتھای شخصی فرھنگ پرورده شده . آنرا تشکیل میدھد

یوسته آنرا بروی وشاگردان او به پیروی افکار ناقص فرھنگ را یک افتخار میشمارند و پ
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درحالی که میر محمدصدیق فرھنگ لیسه استقالل راتمام نکرده و در . مردم میکشند
_ ھیچیک دانشگاه تلمذ ننموده، بلکه مطالعه شخصی وپیروی از معیارھای مارکسیزم

را بخشیده " استاد یک چشمه"افغان موقف" کور" لنینیزم برای او در بین کمونیستھای
 .بود

ا وعده وزارت وسفارت، فعالیت ھای کمونیستی فرھنگ را قسما و پادشاه سابق ب
موقتًا بطی ساخت وچند سالی او را بحیث سفیر بکشور چکوسلواکیا فرستاد، اما با 
رویکارآمدن رژیم کمونیستی ببرک کارمل، رفیق فرھنگ بحیث مشاور اقتصادی دولت 

وروی طرح و پالن یک کمونیستی مقرر گردید و او با ھمکاری نزدیک با مشاورین ش
جامعه کمونیستی را برای کشور و مردم افغان ریخت که مفھوم فدرالیزم باساس 

شناخت ملیتھا و والیات واجد مشخصه قومی در رأس قرارداشت، ولی رژیم مزدور 
کارمل حتی باسپاه سرخ این پالن را درافغانستان تطبیق نتوانست، و ھنگامی که 

خود متوجه شد، ازکابل با پاسپورت سیاسی و اعزاز و فرھنگ بناکامی طرح غیرملی 
بکشوریکه فرھنگ در نوشته ھا و _ امتیازات دولتی به دھلی رفت، و بعد به امریکا

پناھنده شد و دراینجا _ مینامید" امپریالیزم جھانخوار"بیانیه ھای حزبی خود قبًال آنرا 
 ستاره ئی با ۵٢د واز بیرق بود که رفیق فرھنگ لباس دیموکراسی امریکا را در بر کر

 .ایدیالھای آن سخت دفاع میکرد
برای مدت دو سال ) امید(بعد از تبلیغ جدی وشدید طرح فدرالیزم که ھمکاران حلقۀ 

ھرچه درچانته داشتند با سیاھی بروی امید نقش کردند و سرمقاالت امید با طمطراق 
ندگان خود وعده ومژده میداد، زیاد از تاسیس دولت فدرالی درظرف چند ماه آینده بخوان

اما مردم شریف افغانستان حتی ازبکھای افغان که عنایت اهللا شھرانی باالی آنھا 
برادر مھتر شھرانی . حساب میکرد، این طرح بیگانه و مضر برای افغانسان را نپذیرفتند

نمود و که درآن وقت معاون رئیس دولت بود دریک بیانیه خود پالن فدرالیزم را رد وتقبیح 
آنگاه جریده امید که از نگاه . به برادرجوان خود سفارش کرد از این راه کج برگردد

سیاسی بی مضمون شده بود وتقبیح نمود یگانه موضوعی که چند صفحه ھرشماره 
آنرا سیاه میساخت، قتل احمدشاه مسعود پنجشیری بود که به حیث پیغمبر با 

فاتح "،"سرقوماندان ھمه جبھات جھاد"را بحیث ازو یاد میشد واو ) علیه السالم(القاب
 .، ناپلئون آسیا وغیره وغیره توصیف میکرد"ناجی افغانستان"،"جھاد

 سالۀ احمدشاه مسعود پنجشیری با لباس دگر جنرالی که در روز ١٣تصویر پسر 
رژه میرفت صفحات امید را منقش ساخته بود، این ) جشن شورای نظار(ھشتم ثور

خالصه .  از چند سال باینطرف درایران تحت تربیت دولت ایران قرار داردپسر جوان افغان
برای مدت دو سال دیگر ھرچه در امید سیاه شده بود، تصاویر بازندگی نامۀ احمدشاه 

مسعود قھرمان ساختگی خودش بود، آنھم بنحویکه قرارداد خاینانه و وطنفروشانۀ 
اه شوروی که خود و جبھۀ پنجشیر احمدشاه مسعود پنجشیری را با سر قوماندان سپ

خود را بضد ملت مسلمان افغان دراختیار شوروی قرار داده بود، وھم ھمکاریھای 
متداوم مسعود پنجشیری را با رژیم ھای کمونیستی کابل، یا ذکر نمیکردند و یا ازآنھا 
بقسم اقدامات قھرمانانه و ابتکار و نبوغ سیاسی مسعود پنجشیری، این خاین ملی 

 یکطرف با روسھا و جنراالن کمونیستی رژیم کابل نقشه ھای جنگی میساخت و که
 مطرح وھدایت CIAدر عین زمان ھمان نقشه ھای جنگی را با جاسوسان سیا

 مجله آئینۀ افغانستان نشر شده، ثبوت مستندی از خیانت ١٠١میگرفت، درشماره 
 .ووطن فروشی او بشمار میرود
ۀ امید که از پنجسال باینطرف بحیث ناشر افکار البته ھمه خبردارند که جرید

موقف گرفته وحتی قبل از تاسیس حکومت شورای نظار » شورای نظار«واھداف
درکابل، آقای سیدمخدوم رھین و قوی کوشان از طریق امید وھم در رسانه ھای 

که مقصد آن اخراج کلمات متداول پشتو "(پاکسازی زبان فارسی:"رادیوئی در امریکا از
برادر "و" یا تخت است یا تابوت"، "تاجیک فوق ھمه"، و شعارھای ) ز زبان دری استا

وغیره تبلیغ ودفاع نموده، این شعار ھا حتی در دوره حکومت خوجه ئین " کالن مرده
ولی در جریان دونیم سال اخیر، . ربانی در جریده امید بتکرار نشر ودفاع میشده است

را که میراث تبلیغات دورۀ اشغال » ملیتھا« تشخیصھمکاران امید مفھوم فدرالیزم و
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را " افغانستانی"شوروی میباشد، درقالب الفاظ و کلمات پیچانده و از آن کلمۀ جدید
قوی کوشان وستمی شعاران شامل حلقه امید ادعا میکنند که کلمه . تراشیدند

" افغان"ورتنھا بقوم پشتون مختص بوده، تاجیکھا وسایر اقوام مسکون در کش» افغان«
 .میباشند» افغانستانی«نیستند، بلکه

این ادعا را فقط چند نفر وابسته به شورای نظار دامن زده به پیش انداخته اند، درحالی 
بداخل ) توده ھای تاجیک، اوزبک، ھزاره وغیره(که سه قوم بزرگ وذیخق افغانستان 

را " افغان بودن"ت ملی کشور ھرگز باین فکر نبوده بلکه اقوام شریف اوزبک وھزاره ھوی
قابل تذکراست که شخص قوی کوشان بسویه بکلوریا قرارداشته از . رسمًا پذیرفته اند

میباشد بھره علمی ) ریشه شناسی(علم زبانشناسی وھجده شھبه آن که یکی 
ندارد ورھبر واستاد او درین مسایل سیدمخدوم رھین بوده که باھم قرابت باجگی ھم 

 رھین بوزارت اطالعات وکلتور که ازآنجاھم امید را حمایت ورھنمائی بعد از تقرر. دارند
میکند، آقای خواجه بشیراحمد انصاری بحیث تئوریسن وآقای داکترعبدالواسع 

ھموکه در دوره خلقی تره کی بحیث رئیس پوھنحی طب _ )اصالداکتر طب( لطیفی
 الرحیم، بنام مقرر شد واولین مجلس استادان پوھنحی را عوض بسم اهللا الرحمن

امید اخذ موقف نموده اند، " اوقی"بحیث پیشکاره و_ نامی رھبر کبیر افتتاح کرد
و غیره و غیره، بشمول سرمقاالت » علی یاور«و » رھا«مقاالتی که بنام ھای مستعار 

چاپ میشوند، که ھدف » افغانستانی«شخص قوی کوشان ، بتائید و دفاع از اختراع 
تان باساس تشخیص قومی میباشد، ازنظر دوشخص فوق الذکر آن تجزیه ایالت افغانس

میگذرند و یا زیر نظر آنھا تھیه وآماده میشوند که فقط مسئولیت نشرآنھا به قوی 
بعبارت دیگر قوی کوشان با قوم پشتون و زبان پشتو بدبینی _ کوشان تعلق میگیرد

را بداخل " افغان "وعناد شدید داشته، موجودیت قوم پشتون و اطالق نام وھویت ملی
کشور تحمل نتوانسته از طریق نشر مقاالت وایجاد کلمات جدید، کورکورانه پشتیبانی 

نموده بدون آنکه در متون تاریخ یا محتوای مقاالت دسترسی داشته باشد، این 
الطایالت را پیوسته نشر میکند تا نفاق و شقاق را در بین اقوام بھم برادر و برابر 

ق ساخته باشد، و در شعار دیگر او که چندبار درامید نشر شده این درافغانستان چا
 "دلم، بایسکلم:"مطلب بوضاحت گفته شده که 

آقای ولی : حال ببینیم سرکالوه درکجاست وگره ھا را کی ھا و چطور به آن افزوده اند
احمدنوری، یکتن از تحصیل کرده ھا و فرھنگیان افغان مقیم پاریس، بتاریخ اول می 

" استعال کلمه افغانستانی جرم است« نامه متحدالمالی تحت عنوان ٢٠٠٤ل سا
معروف شده است، و درآن " اعالمیه پاریس«بجراید افغان فرستاد که بعد ازآن به 

دراین چندسال اخیر دربعضی از روزنامه و نشرات خارج کشورعده :... شکایت نمود که
عوض کلمات سچه دری با کلمات ای در صدد اند که کلمات فارسی ایرانی را به 

معمولی عربی که در زبان ماعجین شده است بکاربرند که نه تنھا خوش آیند نیست 
بلکه رنج آوراست، ولی تعویض کلمه افغان به افغانستانی بی اندازه نامانوس وغیرقابل 

پیوسته در یک تعداد نشرات افغانی بشمول ... این نام . پذیرش و توھین آمیز است
 نامه امید و دیگر ایرانی مشربھا وحتی در بعضی نشریه ھای داخل کشورھم ھفته

 ....بمالحظه رسیده موجبات اشمئزاز خاطر را ببار می آورد
که » رھا« قوی کوشان مقاله آقای نوری را با جواب خودش و نامه دیگری بقلم عبداهللا

نشر ) ٦٣٢(ک شمارهنوعیت جرم را پرسیده بود وھردو مقاله برایش تھیه شده بود دری
را برای خود کمائی نمود، چونکه بقرار تعامل مطبوعات " حرامزادگی مطبوعاتی«ولقب 

اول بایست مقاله آقای نوری را نشر میکرد و منتظر عکس العمل مردم در شماره 
باستناد یاد داشت ھای میرمحمدصدیق ) رھا(بعدی می بود، تبصره دیگر عبداهللا 

مه افغانستان بعنوان نام رسمی کشور برای بار اول درسال کل: فرھنگ این بود که 
 ." در معاھده بین انگلستان وایران در باره دولت درانی بکار رفته است١٨٠٧

که توسط قوی کوشان ( در باال گفتیم که فرھنگ نه مؤرخ بود و نه یاد داشت ھای او
از منابعی برداشت او در یاد داشتھای خود تنھا . تاریخ شناخته میشود) تایپ شده 

نموده که ھویت تاریخی افغانستان را مغشوش نشان داده اند و از منابع مستند و 
. معتبردیگری که واقعیت ھای تاریخی را ثبت و بیان داشته قصدًا اغماض نموده است

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ھمه افغانھای مقیم کلیفورنیا فھمیدند که عبداهللا رھا یک نام ساختگی است، وبا 
ساکن کلیفورنیا _ ر در ظرف دوسال، ھویت حتی تصویرعبداهللا رھاوجود تقاضاھای مکر

باقبول یکھزار دالر جریمه اعالم مینمایم که ) ھاشمیان(افشائ نشد ومن _ شمالی
شخصی بنام عبداهللا رھا در ھردو طرف ایالت کلیفورنیا وجود نداشته و ندارد، ولی 

شناخته شده که  ) Stylisticsسبک شناسی(نوشته او بااستفاده از معیارھای علم 
 .توسط شخص دیگری مقیم کلیفورنیای شمالی نوشته شده است

که اینھم نام مستعار است، ولی از زوایه سبک شناسی ( مقاله دیگری بقلم علی یاور
را ) خراسان(نام " افغان"در دفاع از تفرقه افگنی وطرد کلمه ) ھویت او شناخته شده

. که امروز افغانستان خوانده میشود، بمیان کشیدبحیث نام قدیم و دایمی منطقه ای
لطیف پدرام، محبوب اهللا کوشانی، ولطیف ( البته قبل برآن یک عده کمونستان افغان

وپیروان ستمیشعار امید از قبیل نادیه فضل، رحمت اهللا بیژنپور، ھمزه ) ناظمی وغیره
یری وغیره درماه واعظی، حمیرا نگھت دستگیرزاده، محمداهللا ناقد، جان محمد پنجش

را بعوض نام » افغانستانی« درشھر گیسن آلمان کلمه نو ترکیب ٢٠٠٣نوامبر
برای » افغانستان«را بعوض » خراسان«برای اقوام غیرپشتون و نام » افغان«تاریخی

 .کشور افغانھا پیشنھاد کرده بودند
 این علی یاور باستناد بیادداشتھای شخصی و ناقص فرھنگ مدعی شد که نام اصلی

کشور خراسان بوده ونام افغانستان بار اول درتاریخ منطقه دریک معاھده بین انگلیس 
 استعمال شده است ، او تقاضا نمود اگرکدام سند تاریخی وجود ١٨٠٧وایران در سال 

 . نشان بدھد، ارائه شود١٨٠٧داشته باشد که استعمال نام افغانستان را درماقبل از 
ان انجنیر خلیل اهللا معروفی وکاندیدای اکادمیسن محمداعظم دو دانشمند افغان، آقای

سیستانی، اول الذکر از زاویه ریشه شناسی و تاریخی و اخیرالذکر باستناد متون 
تاریخی که رشته تخصصی شان میباشد، در زمینه روشنی علمی ومستند انداخته در 

ی نموده وبه تجزیه مقاالت متعدد جنبه ھای مختلف موضوع را بیطرفانه تحقیق وبررس
ولی سرو کله ناھنجار علی . طلبان وستمی شعاران عالمانه ومؤدبانه جواب داده اند

یاور، ھمان نامرد چادری پوش وبی ادب که با نام مستعار دانشمندان حقگوی افغان را 
با نوشته ھای خسته کن و تکراری خود توھین و نکوھش میکند، بار دیگر در امید 

 پیدا شد، و این بار مدعیات سابق خود را با دروغھا ٢٠٠٦ فروری  مورخ٧٢٣شماره 
 .والطایالت، توام با توھین و دشنام دنبال و سه صفحه امید را پرساخته است

من از ھمه افغانھا تقاضا میکنم نوشتۀ این شخص بی فرھنگ وبی ادب را که بجواب 
ا مقاله محترم مقالۀ کاندیدای اکادمیسین سیستانی نشر شده بخوانند، زیر

افغانستان، افغان وافغانستانی وفرازھایی از ازنوشته انجنیر «سیستانی تحت عنوان
در ذیل این نوشته نشر میشود و شما بعد از خواندن آن نه تنھا بواقعیت " معروفی

ھای مستند تاریخی متوجه میشوید، بلکه اسلوب نگارش یک دانشمند مؤدب را 
ن وتعرض وھتک حرمت بطرف مقابل، فقط متون تاریخ را مالحظه میکنید که بدون توھی

گزارش داده است، درحالی که علی یاور، این مرد ستمیشعار چادری پوش، صفحات 
امید را بجواب دانشمند سیستانی از توھین و دشنام پر ساخته و ھم بی موجب 
 بزبان باالی انجنیر صاحب معروفی تاخته واین دانشمند حق گوی را با کمال بی ادبی

البته طوریکه درباال تذکر دادیم مسئول این طرزالعمل شخص . کوچه توھین کرده است
قوی کوشان است که بچنین نوشته ھای بی صاحب و زیر چادری بقلم ارازل کوچه 

ھرآئینه حق دفاع دو دانشمند افغان از اتھامات وارده و جواب . گشت موقع نشر میدھد
 نویسنده چادری پوش و ناشر امید محفوظ بوده و در ھای شان به اراجیف و الطایالت

 .موقعش نشرخواھند شد
من دراینجا در رد وابطال مدعیات ناقص و ساختگی علی یاور، این نویسنده بیحیا و 

چادری پوش، روشنی تازه و مستند می اندازم تا مردم ببینند که این گروه بیحیا برای 
 :لیات کارگرفته اندبکرسی نشاندن مدعیات دورغین خود از جع

 از یاد داشتھای شخصی و ناقص میر ٧٢٣علی یاورچادری پوش درامید شماره _ ١
کلمۀ افغانستان به عنوان نام رسمی کشور "محمدصدیق فرھنگ اقتباس میکند که 

م در معاھده بین انگلستان وایران در بارۀ دولت درانی بکار ١٨٠٧برای بار اول درسال 
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 ."رفته است
 نی، بلکه ١٨٠٧ادرستی اول این ادعا دراینست که قرارداد مذکور درسال نقصان ون
 منعقد گردیده بود، دوم، قرارداد مذکور بین نماینده دولت انگلیس و ١٨٠١درسال 

نماینده قاجاری ایران بطور سری و مخفی وبدون و قوف اعلیحضرت شاه زمان پادشاه 
اده نام پادشاه افغانستان ذکر شده، از وقت افغانستان منعقد گردیده و درآن در چھار م

 :این قرار
اگر پادشاه افغانستان برھند برتانوی ارادۀ حمله نماید، شاه فارس لشکر جراری _ ١

 .برای نابودی افغان خواھد فرستاد
اگر پادشاه افغانستان با شاه فارس ارادۀ دوستی نماید، شاه فارس از او _ ٢

 .رنشودتعھدخواھد گرفت که برھند حمله آو
اگر پادشاه افغانستان یا شخصی از فرانسه برکشور فارس ارادۀ حمله داشته _ ٣

باشد، درآنصورت سرکار برتانیه سامان جنگ واسلحه را با افسران کار آزموده بیکی از 
جزایرسواحل فارس ارسال نمایند، عساکر فارس و برتانیه متحدًا از ایشان جلوگیری 

 .خواھند کرد
ین پادشاه افغانستان و فارس واقع گردد، تا وقتیکه طرفین خواھش اگر جنگی ب_ ۵

 "م١٨٠١تھران مورخه یکم جنوری . میانجیگری نکنند، دولت برتانیه مداخله نخواھد کرد
من از مردم شریف و با شعور افغانستان تقاضا میکنم این قرارداد را بدقت مرور کنند تا 

پادشاه افغانستان بین دو دشمن ببینند که اگرچه بصورت مخفی بضد دولت و
افغانستان منعقد شده بود، اما نام پادشاه و دولت افغانستان بسویه وحرمت مساوی 
با پادشاه فارس ودولت ھای برتانیه، فرانسه وفارس درآن ذکرشده است، اگر دولتی 
ج قبل برین بنام افغانستان وجود نمیداشت، دراین قرارداد مھم نام یک دولت نامعلوم در
شده نمیتوانست، آنھم درحالی که دولتھای انگلیس و فارس از قدرت و عظمت دولت 
وقت افغانستان در تحت زعامت اعلیحضرت شاه زمان در ھراس بودند که این وضع از 

 .متن قرارداد مشھود است
در بارۀ دولت .... نام افغانستان "سوم، افادۀ میرمحمدصدیق مارکسیست که گویا 

، بکلی عاری از حقیقت است چونکه در قرارداد فوق ھیچ " ته استدرانی بکار رف
چھار بار ذکر بعمل آمده » پادشاه افغانستان«نرفته، بلکه از» دولت درانی«ذکری از

بدون آنکه ازھویت وکنیت او سخن رفته باشد، واز عین روش در باب پادشاه فارس 
بل تذکراست که قرارداد فوق در قا. کارگرفته شده چونکه او را شاه قاچار نخوانده اند

 سال بعد از تاسیس دولت جدید افغانستان توسط احمدشاه بابای ابدالی ٤۵حدود 
 .منعقد گردیده بود

معاھده دیگر بین انگلیس و فارس بوساطت فرانسه پیرامون تخلیه فوری و بالشرط 
 یافته، و شھرت" قرارداد پاریس" م منعقد گردیده که به١٨۵٧ھرات در ماه مارچ سال 

دولت فارس سپاه خود را از شھر ھرات و سایر اراضی "دراین قرارداد نیز در فصل پنجم
استقالل ھرات و تمام افغانستان را " و در فصل ششم..." کشور افغانستان پس بکشد

اسرائی که درحین جنگ در افغانستان بدست " ودر فصل ھشتم ..." اعتراف نمایند
تخلیه ھرات واراضی افغانستان از " و در فصل چاردھم." ..عساکر فارس افتاده باشد

 .درج میباشد..." عساکر فارس
چارم، دراولتیماتوم نمایندۀ انگلیس بنام پادشاه فارس راجع به تخلیه فوری ھرات مورخ 

 که ترجمه متن کامل این اولتیماتوم درجلد اول تاریخ موھن الل، درصفحه ١٨٣٨سپتامبر
اقداماتیکه از طرف اعلیحضرت شما :" ...ذیل بمشاھده میرسد ثبت است، عبارات ٣٤٧

دولت بریتانیای عظمی دوام تسخیر ھرات یا ھرقسمت ... بمقابل افغانھا اتخاذ شده 
دیگر افغانستان را توسط اعلیحضرت شما یک عمل خصومت آمیز بمقابل انگلستان 

 ..."میشمارد
 پنجاب ودولت انگلیس بسیار پنجم، درنامه ھای رسمی که بین رنجیت سنگ پادشاه

قبل از لشکر کشی انگلیس بطرف افغانستان مبادله شده و ھمچنین در راپورھای 
رسمی برنس اولین نماینده انگلیس بدربار امیر دوست محمدخان درکابل، از کشور 

افغانستان بنام دولت امیردوست محمدخان یا دولت بارکزائی نی، بلکه بنام ھای دولت 
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سوابق :"نگاه کنید.( ا حکومت افغانستان یا حکومت کابل یادشده استافغانستان ی
متن (  الھور١٨٤٤"  واسناد امپراطوری، مشورتھای سری-، الھور١٨٤٢"واسناد پنجاب

 .)ھردو کتاب در ارشیف آئینه افغانستان موجود است
اره واقعیت امر باساس اسناد انگلیسی از اینقراراست که انگلیسھا ھمین که در نیم ق

ھند پاگذاشتند از موجودیت دولت قویی در غرب وشمال ھند بنام افغانستان 
 .مستشعر شدند و در صدد تخرب آن بر آمدند

دیده نمیشود و » خراسان«ششم، درھیچیک از اسناد انگلیسی در قرن ھیجدھم نام 
س نه درکدام قرارداد رسمی بین افغانستان وانگلیس یا بین فارس و انگلیس یا بین رو

خراسان در ادوار تاریخ حدود جغرافیایی معین . و فارس از نام خراسان ذکری رفته است
نی، بلکه متغیر و مختلف داشته و ازخراسان ھیچگاه بحیث یک کشور ذکری بعمل 

. نیامده، بلکه یک منطقه جغرافیائی با حدود اربعه متغیر و مختلف شناخته شده است
مدت با نام خراسان آشنا میشویم، که بعدًا تغییر حالت در زبان و تواریخ عربی برای یک 

. داده یک قسمت کوچک آن خراسان ولی قسمت بزرگآن سیستان خوانده شده است
 ھجری ٤٤۵تاریخ سیستان که از رویداد ھای چند قرن حکایت میکند و تالیف آن حدود 

به تصحیح و بعد ) ش١٣١٤(تخمین شده و به تصحیح ملک الشعرابھار ابتدا درایران
وتوضیح دوم توسط کاندیدای اکادمیسین سیستانی از طرف وزارت اطالعات وکلتور در 

 صفحه چاپ شده، این تاریخ مھم از ٤٨٦ ش در١٣٦٦مطبعه دولتی در کابلدرسال 
اوضاع اجتماعی واقتصادی وسیاسی وجغرافیائی منطقه وسیعی که درآن سیستان 

. د وغیره وجود دارد به تفصیل صحبت میکندوخراسان وکرمان وزابل وکابل وفارس وھن
حکمرانان عربی را که توسط خلفای راشدین وبعد از آن توسط اموی ھا وعباسی ھا 

به سیستان وخراسان مقرر شده اند با ذکر سنه و تاریخ و قدامت حکمرانی شان 
معرفی میدارد و ھمچنین از جنگھا و پیروزیھای دودمان صفاری سیستان و ھم 

ت اولیه عربھا و جنبشھای مردم سیستان در برابر استبداد حکمرانان عربی ازفتوحا
بحیث یک ایالت » خراسان«دراین تاریخ جالب نام . داستانھای مفید وآموزنده دارد

 بار ذکر شده، اکثر بارتباط تقرر حکمرانان جدید عربی و یا ٦٠مجاور سیستان زاید از 
زیتی از طریق خراسان به سیستان و غیره، ولی جنگھای بین االیالتی و یا ترصدات تران

در ھیچ جای این تاریخ جالب که دروصف بی نظیر بودن آن دانشمند شھیر ایران ملک 
 صفحه بقلم خود نوشته، نامی از خراسان بحیث یک کشور ٣٦الشعرا بھار تقریظی در 

قبًال ( جو مستقل و یا یک امپراتوری که قوی کوشان وعلی یاور وباالخره پوھنمل کام
ادعا دارند، دیده ") ستم ملی"عضوحزب دموکراتیک خلق واکنون اوقی وکالن کار گروه

برای آنکه ادعای پوچ وغیر مستند قوی کوشان، علی یاور واوقی کمونست . نمیشود
را » خراسان«ستمیشعار کامجو و سایر جیره خواران دسترخوان امید و ستم ملی که

میکنند، عناد انگیز و باطل شمرده شود، اینک من چند نام قدیم افغانستان قلمداد 
مثالی از تاریخ سیستان برای ملت شریف افغانستان اقتباس مینمایم تا ملتفت شوند 

 :و قضاوت نمایند که خراسان متشکل از چه و از کجا بوده است
گرشاسپ بدرگاه افریدون آمد و از آنجا به سیستان آمد و نھصد سال پادشاه " ... 
وضحاک را بروزگار او به سیستان ھیچ حکم نبود، وھمه زابل و کابل و . ستان بودسی

 )٦ص ." (خراسان را ضحاک داشت، بگرشاسپ باز داشته بود
ازاین عبارت معلوم میشود که درعھد گرشاسپ و ضحاک، زابل و کابل و خراسان سه 

 .ایالت علیحده بودند
ن بزرگ گشت ومحتشم گشت، بازگشتیم بحدیث سیستان، بوعاصم به سیستا" 

بالشکر بسیار از سیستان برفت که خراسان بگیرم و عتاب بن عال را برسیستان 
خلیفه کرد، و بوداود برخراسان والی بود و خبر سیستان بدو رسیده بود که بوعاصم 

از این عبارت معلوم میشود که سیستان در صدد _ )١٣٩ص ."( قصد خراسان دارد
 .ستتسخیر خراسان بوده ا
ھادی فضل بن سلیمان راخراسان داد و باقی سیستان تمیم " بھنگام خالفت ھادی

بن سعید را داد، وتمیم بسیستان اندر آمد روز شنبه ھشت روز مانده از صفر سنه 
از این عبارت معلوم میشود که خراسان جزئی از _ )١۵١ص ..." (تسع وستین ومائه 
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 .سیستان بوده است
ی از بزرگان بود، سیستان او را داد ھرون رشید، و داود براه وداود بشر مھلب"... 

خراسان بسیستان آمد روز پنج شنبه یازده روز رفته از شھر ربیع االول سنه ست 
از این عبارت معلوم میشود که ایالت خراسان دراین _ )١۵٣ص ..." ( وسبعین و مائه

 .وقت در بین فارس وسیستان قرارداشت
 به سیستان و روزگاری اینجا ببود و حمزه به نیشاپور شد و آمدن علی بن عیسی" 

باز حمزه برفت سوی خراسان شد چون دانست ... آنجا حرب کرد برعلی بن عیسی، 
که اینجا ھنوز برآن گروه برنیاید، وعلی بن عیسی براثر وی با سپاه برفت روز پنجشنبه 

 علی بن عیسی نامه کرد و... سیزده روز گذشته از شوال سنه ثمن وثمانین ومائه 
سوی امیر المؤمنین ھرون الرشید و آگاه کرد که مردی از خوارج سیستان برخاستست 

وبخراسان و کرمان تاختنھا ھمی کند و ھمه عمال این ناحیت را بکشت و دخل 
برخاست و یکدرم و یک حبه از خراسان و سیستان و کرمان بدست نمی اید، پس 

خویش را برھمه والیات مسلمانی اندر سنه ثمان وثمانین رشید بیعت کرد مامون پسر 
پس ... ومائه، وخود بنفس خویش رشید بیامد تا ری که بخراسان آید، بحرب حمزه

رشید علی بن عیسی راعزل کرد از خراسان وفرمان داد که مال او ھمه برگیرند 
 برمی آید که ازاین عبارت_ )١٦١-١۵٩ص..."( وبستانند وھرثمه بن اعین راخراسان داد

سیستان وخراسان وکرمان سه ایالت علیحده بوده ونیشاپوراز توابع خراسان بوده 
 .است

ومستعین، طاھر بن عبداهللا رابرخراسان بداشت، پس چون کاریعقوب بسیستان " 
روز دوشنبه ھشت روز باقی از رجب سنه ... قرارگرفت عمرو را برسیستان خلیفه کرد

لمستعین باهللا خراسان محمدبن طاھر بن عبداهللا را داد وعھد ثمان واربعون ومایتی ، ا
نامه فرستاد، وخوارج بیشتر نزدیک یعقوب آمدن گرفتند، باز یعقوب عزیز بن عبداهللا را 

از این عبارت و متباقی داستان بقدرت رسیدن _ ) ٢٠۵ص ...."( برسیستان خلیفه کرد
قوب لیث صفاری از سیستان برمی آید که نھضت ملی یع) ھق٢٤٧در ( یعقوب لیث 

برخاسته وخراسان که بدست حکمرانان طاھری اداره میشده، یعقوب برای تسخیر 
 .خراسان بجنگ پرداخته و بعد از جانب خود حکمران خراسان را مقرر کرده است

و عبدالرحیم خارجی که برخاسته بود از کوه کروخ وخویشتن امیرالمومنین نام داده "
 علی اهللا، و ده ھزار مرد برخویشتن جمع کرده از خوارج وگروه ولقب کرده المتوکل

از ) ٢١٧ص ..." ( ھای ھری واسفزار ونواحی خراسان فرو گرفته و تاختنھا ھمی کرد
 .این عبارت برمی آید که ھری واسفزار از نواحی خراسان آنوقت بوده اند

شتر وسعت یافته و در دوره اموی ایالت خراسان ضیق تر بوده ولی در دوره عباسی بی
رویھمرفته متشکل از نیشاپور، طوس، ھرات، اسفزار، فوشنگ، مرو، سمرقند، بلخ و 

بادغیس و خوارزم بوده وسیستان متشکل از زرنج، جوین ، فراه ، بست، زمینداور، 
درحالیکه زابل وکابل درجنوب وکرمان وفارس در غرب . وغیره بوده است)قندھار(والرخج 

 سال دوره ھای سالطین وحکمرانان ١٢٠٠دند که بعد ھا در ظرف ایاالت دیگری بو
بومی این منطقه، این حدود اربعه چندبار مخلوط و دگرگون شده، بنحویکه خراسان یک 

 سال اول ٢٠٠دوره ھای تاریخی بعد از . دوره با دوره دیگر بسیار متفاوت بوده است
ره طاھریان، صفاریان، دو: سال بعد بدین قراراند١٢٠٠استیالی عرب، در ظرف 

سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان، خوارزمشاھیان، مغوالن وحشی، تیموریان، 
، ھوتیکیان قندھار، ابدالیھای ھرات، )بابر واوالده اش(صفویان فارس، مغولھای متمن

 .دورۀ نادرافشار، دورۀ احمدشاه ابدالی درانی، دورۀمحمدزائی
 ھای تاریخی، شکل جغرافیائی وحدود اربعه ایاالت باستناد متون تاریخ و رویداد

خراسان، سیستان، کرمان، فارس، زابل وکابل در ھریک دوره ھای فوق بنحوی تغییر 
وتحول کرده بوده که بعد از مرگ نادر افشار به ھنگام تاسیس کشور افغانستان توسط 

ده بود، منطقۀ مشخصی بنام خراسان باقی نمان)  سال قبل٢۵٩(احمدشاه درانی 
چونکه نادرافشار فارس و کرمان و خراسان و سیستان و زابل و کابل و ھند را در 

افغانستانی که احمدشاه درانی تاسیس . امپراطوری فارس افشاری مخلوط کرده بود
، سیستان، زابل وکابل، )ھرات وبلخ ومشھد ونیشاپور(نمود مخلوطی از خراسان
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ملتان و سند بود که ھمه را قبًال نادر افشار خیبر،کورم وبنگش، دیره جات، کشمیر، 
تسخیر کرده بود لھذا سوال ما از بچۀ خالۀ خوجه ئین وقوی کوشان وکامجو وغیره 

اینست که مقصد شان از نام خراسان کدام خراسان است؟ اگر مقصد شان از خراسان 
را از دوره نادرافشاراست، بفرمایند نیشاپور ومشھد را از ایران و مرو وسمرقند 

کشورھای از بکستان و ترکمنستان واپس بگیرند، درآنصورت ما ھم حاضریم نام 
 ١٤٠٠اگر مقصد شان خراسان دورۀ مشخص . افغانستان را به خراسان تعویض کنیم

ساله از جمله دوره ھای مافوق الذکر باشد،لطفًا ساحۀ جغرافیائی وحدود اربعه و نام 
افغانھا ببینند که متشکل ازکدام اراضی وبکجاست شھر ھای آن را بیرون نویس کنند تا 

در غیرآن، با نام خشک وخالی خراسان نه خود را بازی . تا بعدًا در باره اظھار نظرشود
 .بدھند ونه مردم را

مایکی دوبار قبًال نوشتیم، اما بچۀ خالۀ خوجه ئین به یک حقیقت ساختمانی بارتباط 
د که خراسان یک کلمۀ ترکیبی است متشکل ترکیب کلمات در زبان نمیخواھد تن بدھ

این کلمه باساس تحول مورفونیمیک که / ت/ولی صوت» خراستان= استان + ُخــر «از 
تلفظ شده » خراسان«برای سھولت تلفظ در ھر زبان صورت میگیرد، حذف شده و

 .است
دربار، ) کوشکن(، اسم مکان، بمعنی کفشکن/آستان/کلمۀ ) فارسی(در زبا ن دری 

ارات متبرکه وغیره بکار رفته و ترکیبات مختلف ازآن ساخته شده، مثًال آستان گردان، زی
آستان گردون، استان آدم، آستان فنا، آستان سعادت، آستان عالیشان وغیره که بعضًا 

آستان سعدی، استان : اسم معنی تلقی میشوند، وھم برای مزارات متبرکه بکار رود
 .،وغیره)شھدم(پیرگیالنی، استان قدس رضوی

/ از ھمین کلمه استان که مفھوم اسم مکان را دارد، در تلفظ فارسی ایرانی کلمًه
ساخته شده که معنی ایالت یا والیت دارد وترکیباتی از قبیل ) بضم اول(ُاستان

اما در زبان دری افغانستان ھمان ... استاندار واستانداری از آن ساخته شده است
تحول کرده، مثال،استان سرای، محل ) بکسر الف/(نِاستا/ به / آستان/کلمًه 

استراحت یا خوابگاه وھمچنین ھمین کلمۀ ِاستان بحیث پسوند با کلمات دیگر، اسم 
افغانستان، پاکستان، : مکان خاص واسم مکان عام وھم اسم زمان میسازد، مثًال

 .اسم زمان_ ریگستان، زمستان وغیره
م و کلمه افغانستان در قدیم نبوده و توسط بچۀ خالۀ خوجه ئین ادعا دارد که نا

 م ساخته شده، اما او بصیرت علمی ندارد و نمی فھمد که از یک ١٨٠١انگلیسھا در 
 ساله دارد چونکه توسط عربھا معرب شده و قبل ١٤٠٠قدامت » افغان«طرف کلمۀ 

 ھندو /قدامت چندھزار ساله داشت، و در صورتیکه ھندوھا کلمۀ » اپگان«برآن با تلفظ 
را ساخته اند، چرا » ھندوستان«یکجا کرده واز آن نام ) ِاستان(را باپسوند فارسی / 

که ) استان( با پسوند/ افغان / احمدشاه درانی و قبل برآن افغانھای باستان، ازکلمۀ 
 را نساخته باشند؟» افغانستان«در زبان خودشان وجود داشته ، نام 

نوشته شده در (خنامه ھرات از سیفی ھروی کاندیدای اکادمیسین سیستانی، تاری
 بارآمده است ، ٣٠را مثال آورده که درآن کلمه افغانستان بیش از ) قرن ھفتم ھجری

مورخ ) ٩۵شماره( واین مطلب با ایزاد اسناد و مدارک دیگر قبًال در مجلۀ آئینۀ افغانستان
وقوی کوشان گزارش یافته است، اما بچه خالۀ خوجه ئین ٢٩ درصفحه ٢٠٠٤جوالی 

_  بار در تاریخ سیفی ذکر شده٣٠افغانستانی که بیش از _ میگویند که آن افغانستان
 !در منطقه تیرا وباجور بوده است

درست است که نام افغانستان درتاریخ سیفی با حدود اربعه امروزی افغانستان وبا 
اسان قرن حدود اربعه افغانستان دوره احمدشاھی فرق داشته است، اما آیا نام خر

دوم ھجری با خراسان دوره احمدشاھی وخراسانی قوی کوشان و بچه خاله خوجه 
ئین که امروز مدعی آن اند، از نظر موقعیت وحدود اربعه فرق نکرده است؟؟ با این نوع 

 ).وقالوسالما!!( مردم که خبرت وبصیرت ندارند، ولی جھالت بسیار، چه میتوان گفت؟
ازه نمیدھیم که نام افغانستان عزیز را به نام خراسان و یا اما ما به ھیچکس وناکس اج

مردم ما وپدران ما وفرزندان ما با این نام زاده شده اند وبا . به نام دیگری تعویض کنند
. آن خو وبوی گرفته و برای بقای این نام جان ھای شیرین خود را قربان کرده اند
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درآن زندگی میکنیم به نام کشورھای ھمسایه وکشورھای جھان سرزمینی که ما 
افغانستان میشناسند، وبه ھمین سبب ھمگی باشندگان این سرزمین بنام افغان 

شناخته میشوند، بنابرین ھرکسی که برای تعویض نام کشور تالش میکند، ھدفش 
برھم زدن آرامش نسبی بدست آمده پس از سه دھه جنگ وخون ریزی در این کشور 

ی که میخواھند یک بار دیگر کشور ومردم ما را به بالکشیده است وچنین اشخاص
آشوب بکشند وخود سود ببرند، قابل بخشایش نیستند ومی بایستی از سوی ستره 

محکمه افغانستان مورد بازخواست ومحاکمه قرارگیرند تا درس عبرتی باشد برای دیگر 
یا ھرحزب چنین درخواستی ولو از سوی ھر گروه و. ماجراجویان وآشوب گران حرفه ئی

وتشکلی ھم که ارائه شود، خالف مصالح ملی تشخیص داده میشود و باید سارنوالی 
من ازروشنفکران . و ستره محکمًه افغانستان جلو چنین حرکات ماجرا جویانه را بگیرند

ملیگرا ووطن دوست افغان تقاضا میکنم تا برضد دسایس تازه ایکه از سوی محافل 
دھی میشود ھوشیار باشند وبا افشای به موقع شناحته شده و بدنام سازمان

دسایس شان، مشت محکمی بردھن چنین یاوه سرایان بکوبند تا برجای خویش 
بنشینند ومردم ما آرام بگذراند تا به کار وبار زندگی خود برسند ولب نانی برای چند 

مورد روز سرعیال سرونیم سرخود تدارک ببیننند، نه اینکه باز دنبال یک ادعای پوچ وبی 
خود را گم کنند وخدای ناخواسته بجان ھم بیفتند تا جناب قوی کوشان وجوانکی 

 .نامجویا کامجو برمرکب کام خود سوار بشوند
افغانستان از دونیم صدسال باینطرف نام کشور ماست وھزارھا کتاب توسط انگلیسھا، 

ارۀ تاریخ افغان وفرھنگ فرانسویھا، جرمنھا، روسھا، ایتالویھا، امریکائیھا و ترکھا در ب
افغان نوشته و چاپ شده ودنیا وھم ملت افغان ھمین نامرا برسمیت شناخته واتباع 

شناخته وخوانده اند، بگذار چند نفر لق لق کنند و روھای خود را " افغان"افغانستان را 
سیاه ساخته خود را افغانستانی یا ھر چیزدیگری که میخواھند بخوانند، نام افغان 

 .ختم. غانستان جاودان واین کشور، کشور افغان خواھد بودواف
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 :نوشته استدر پاسخ مطلب باال شقایق شاھی 
 

 جناب آقای افغانی
نخست آنکه تغییر نام افغانستان بحث امروز و دیروز نیست ھدف شما از اینکه در 

او دشنام داده اید متنتان تا این اندازه به ارد بزرگ و احمد شاه مسعود و حتی فرزند 
 چیست؟

 
دوم این آقای پوھاند دکتور سید خلیل اهللا ھاشمیان نمی داند ادب چه معناست ؟ چرا 
انسانھای آزاده ایی که دلشان برای افغانستان می تپد را ناخلف می داند و می دانید 

 ؟
 

سوم مگر احمد شاه مسعود نبود که تا آخرین لحظه عمر از ناموس افغان محافظت 
 ود ؟ کی او با شوروی بر علیه مردم افغانستان قرارداد امضا کرد؟نم
 

چھارم مشخص است که این آقای ھاشمیان اصال افغانی نیست چون اگر بود به آزاد 
 .کنندگان کشور از چنگال پاکستان و عربھا دشنام نمی داد 

 
 پنجم راستی نام واقعی شما چیست ؟ آیا شما ھم سیدی دیگر ھستید ؟

 
ین آقای ھاشمیان کیش شخصیت دارد و در کتاب زندگی امیر دوست ششم ا

در این کتاب ما باشخصیت (( محمدخان،امیر کابل آن را به خوبی نشان داده است 
روحانی وبا نفوذ ُکـنـــر مرحوم سیدھاشم کنری که عم سید صفدرپدر سیدجمالدین 

میشود، آشنا ) کتابمترجم (افغانی وپدرپدر بزرگ دکتور سید خلیل اهللا ھاشمیان
درحاشیه یک رخداد ) 258_249صفحات (دکتور ھاشمیان در این کتاب . میشویم

تاریخی از مقاومت سید ھاشم خان کنری در برابر قوای انگلیس یاد کرده ونیز به 
معرفی سید ھاشم کنری وسلسله نسب وی پرداخته است که نشان میدھداین 

 به پیر بابا از مخالفین سرسخت پیر روشان خاندان از اخالف سید علی ترمذی معروف
انصاری بوده واسالف سیدجمالدین افغانی ھنوز دروالیت کنرافغانستان از خود قلعه 

 . ))وزمین وباغ وعقار ونام ونشان معلومدار دارند
 

ھفتم امثال شما و ھاشمیان ھا نمی توانید با پناه بردن به کمک ھای پس پرده 
 واقعی خویش را پنھان سازید مشخص است که جماعتی ازبکستان و ترکیه ماھیت

مانند شما در اعتالفی نانوشته با پشتونھای چھارآتشه خواستار نابودی فرھنگ 
 .باستانی افغانستان و نفی اشخاص ملی ھستید 

 

 
 
 
 

afghaniنوشته است : 
 

 دخترک صنف اولي آھسته تر سخن بگو
ی کنند احمدشاه یک جنایتکار و خائن بود و جماعت در پرده نشین ارد بزرگ ھم فکر م

 .قوم افغان بر می گردد به دونیم صدسال پیش و استانی از ایران می گردند 
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پوھاند دکتور سید خلیل . من سید نیستم و نامم ھم علی احمد قندھاری می باشد 
جوانکی مانند . اهللا ھاشمیان بسیار آزاده تر از آن ھست که شما اندیشه می کنید 

 .ی کنید ، از راه کج برگردید شما حیف است که اینچنین توصیفاتی م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پس از این مقاله در افغان میتیگ بحث دامنه داری بوجود 
نقش ارد " آمد که در نھایت تبدیل به یک کتاب با عنوان 

بزرگ و احمدشاه مسعود در تغییر نام افغانستان به 
 .از سوی خانم شقایق شاھی شد " خراسان

 :کتاب را در آدرس زیر ببینید 
forums/com.tajikam://http 

 
 
 

پشتونھای افراطی (این کتاب جنجالھا آفرید بخصوص مخالفین 
 )متمایل به طالبان و مخالف زبان فارسی

پس از سه سال از نوشتن این کتاب ھمچنان شاھد ادامه ھم اکنون 
و تقریبا روزی نیست که در  بوک بر سر آن ھستیمدرگیریھا در فیس 

آنجا به ارد بزرگ و احمد شاه مسعود توھین و فحشی داده 
البته آزادگان بسیاری ھم ھستند که در آنجا از این بزرگان ! نشود 

 :دفاع می کنند آدرس صفحه فیس بوک زیر 
 
-dr-mswd-ahmdshah-w-bzrg-ard-nqsh/pages/com.facebook.www://http

67877331655/khrasan-bh-afghanstan-nam-tghyyr 
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 سایت دشمنان ارد بزرگ
com.blogspot.orod-great-anti://http 

 
 بابک پرچمی

 1389تیرماه 
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