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 2022/ 2/ 21                                                               اکادمیسین سیستانی کاندید 

 از اقای مسعودفارانیاسگزاری پس

 «یستانیاستاد محمد اعظم س ریمختصر بر کتاب اخ ینگاه»

 آفتاب لیآفتاب آمد دل

    

ویکی از همکاران  کشور پسند قتیحقنقاد و سندهیوشاعر ونو بی،ادیدمسعودفارانیس جناب       

مقاله  ۱۶۳صاحب  نیاست.او در پورتال افغان جرمن آنالپورتال افغان جرمن وقاموس کبیرافغانستان 

در صد  90، که است یخیوتار یوتبصره ها برآثار ادب لیونقد وتحل اتیمتنوع، اعم از شعر و ادب

 نوشته های شان را خوانده ام.

در  منکه  را مطلبیآنکه با  ،را بازنمودم الت شاناارشیف مق میگشتم و بدنبال مطلبی وروز قبلد

مرا وادار ساخت تا  نیعناو یبرخ  حین مرورعناوین در ارشیف شان نیافتم ولیجستجوی آن بودم 

مقاله شان را خواندم ومتوجه شدم که  ستیاز ب شیدوروز ب نی. درامیمطالعه نمابازکرده آنها را 

دو   نیورجال معروف ا نیآهن ریوام یامان ۀمربوط به دور یخیتار یدر اکثر بحث ها یجناب فاران

کتابها  ۀدر بار شانیجمله هفت مقاله وتبصره ا نیکرده است. از اونظرات مرا تائید یهمراهدوره  مرا

 سپاسگزارم. شانیومقاالت من است که من از ا
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سال استرداد استقالل  نیبمناسبت صدم که میاز کتابها یکیاو را بر یاز تبصرها یکیمن  نجایدرا

 مقاالتش اقتباس وبخش اول آن فیاست از آرش دهیانتشارات عازم درکابل به چاپ رس یکشوراز سو

 یشتراشنائیب شیاند یمل سندهینو نیا اتینظر شدکه باتابا  سازمیم کیرا با دوستان خود شرنوشته 

 حاصل گردد.

 ه  در عرص:»سدینویم« سترگ در افغانستان یبزرگ با کارها یزعما» ب در مورد کتا   یفاران یآقا

،  یافتخار جامعه مدن هی[ مایستانیکشور کتاب ]فوق الذکر س [یملوحقیقی] یزعما ییشناسا

، تا  یو مستند ده تیشفاف نیکتاب ارزشمند با چن نیا ریافغانستان است. نظ یخیو تار یروشنفکر

سبب شده بود تا جعلکاران  یاثر نیموجود را پـُر کرده باشد. کمبود چن یاست که خال یثرکنون کمترا

و  ربزنندیرا در بدل اجر و مزد ز قیدشمنان وطن حقا کیبه تحر دهید یرا خال دانیما م نیدر سرزم

نسل جنگ زده مظلوم شده درخورهضم آنها آماده کنند و با  یخواست برا شانیهرچه دل ا شیبجا

 وطن جا بزنند. یآنها و حام یخود را حام یبیفر و عوام لیالح فیلطا

خبر  یرا از نظر نسل جنگزده پنهان کرده اند تا دشمنان بتوانند جوانان ب قیحقا ه  با  توطئ متأسفانه

 یمل رینداشتند از مس یرا دسترس قیعم قاتیمانده را که بخاطر دوام جنگ فرصت وامکانات تحق

 بودن منحرف سازند.

آتش نفاق را  توانندی( مریاخ ه  نسل جوان )چند ده نیدر ب نهیبغض وک جادیکه با ا ددانستنیم دشمنان

افغانستان آتش بزنند و خواهران وبرادران را در  یخیتار یجامعه اجداد نیدرسرتاسر افغانستان ب

 .ندینما ادیز یبهره بردار لهیغا نیبرابر هم قرار دهند و از

ساختند که سبب  بینص یب یخیتار قین بود که نسل جوان را با جعل از حقایا یبهره بردار نیاول

 فاصله گرفتند. یقیشفاف حق یمل لیکشور شده از مسا یقیحق خیشدن آنها با تار گانهیب

 یرا براه اندازند. جوانان احساسات نهیجوانان ک نینام شاهان پشتونتبار خواستند در ب ریفقط ز دشمنان

و  بینموده بودند نا خود آگاه تعق جادیرا که دشمنان ا یریمتاسفانه مس ،تاریخی قیاازحق خبریب

سبب شد تا  یرویپ نیا خود زدند. شهیبه ر شهیوت رماندندیدشمنان گ ریبدام تزو یعنیکردند،  یرویپ

 جامعه شعله ور شود.  نیدشمن ساز در ب یآتش خود سوزخانمان سوز ول

را که روز بروز در حال  یوبد بخت زبستیشده، چشم همه جوانان را ن جادیو بغض ا نهیبد بختانه که ک

آتش نفاق همه  یشعله ها نکهیدهند. ا صیبزرگ شدن به نفع دشمنان بود نتوانستند روشن تشخ

رسد و لحظه به  یم کسانی زیسوزاند وضربه آن به تمام اقوام محترم کشور ن یم کسانیرا  وانبج

و  یکند و از حالت خواهر یافغانستان را قطعه قطعه م کدستی یمعه ابلعد و جا یلحظه جامعه را م

فاجعه بار  کسانیتمام افغانستان  یکنند که برا یکشد توجه نم یم رونیب یخیتار یواجداد یبرادر

خواهند سوخت ودشمنان به خواست خود خواهند  کسانیاست و در آتش آن تمام اقوام محترم کشور 

 .دیرس
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محمد اعظم  نیسیاکادم دیو دانشمند مورخ وطندوست جناب کاند رییو خ ریاوضاع مرد خب نیچن در

 یروین نیکرده وبه خدمت جوانان وطن قرار داده است تا ا نیرا تدو یبکتا یبا حوصله مند یستانیس

 هم در روهمه جوانان کشور در کنا نندیکرده دامن نفاق را برچ زیرا از دروغ تم قتیکشور حق یاصل

 یستانیآرمان جناب س نستیرا بخاطر نجات وطن سامان دهند. ا یمل ییبرابر دشمن مزور صف آرا

 کرده ام. افتیدر شانیا یکه من از نوشته هاوکتاب ها

کشور  یجوانان مل یکند برا یرا باز گو م قیحقا بایبا نثر ز یوروان در سیاثر که بزبان سل نیا

تر است که  یالزم از هزاران تانک وتوپ دشمن قو قیباشد. آموختن حقا یالزم را دارا م یآگاه ه  نیزم

خواهد بود که،  نیا یفکر یمسلح ساز نیچن جیمسلح سازد، نتا یخیتار یمل قیجوانان را به حقا

 اهی، دوباره خواهد داد و دشمنان روس یو برادر یرا به اتحاد واتفاق، خواهر شیجنگ ونفاق جا

ه ها ترک کرده افغانستان دوباره بدست اقوام برادر قرار خواهد گرفت و با را مثل گذشت دانیشده م

داد. از  هنددر کنار هم مانند اجداد شان وطن را از دست دشمنان رنگارنک نجات خوا تیمیصم

،مورخه ۱۳0 ،مقالهیمقاالت فاران فیآرش«)مورخ نستوه اظهار امتنان و شکران دارم. نیزحمات ا

۲۵ /۷ /۲0۱۸) 

موسس دولت معاصر افغانستان ،از  یمقدمه ،ازخدمات بزرگ احمدشاه دران نیا انی،درپایارانف یآقا

به شش  سیدوم افغان وانگل گخان که براثر جن رعبدالرحمنیام ن،یآهن رینجات افغانستان توسط ام

 یواز ازادگ حکم میراند،یا رئیس قبیله خان یا میروبرهرقسمت آن یک شده بود میقسمت تقس

کارنامه از حصول استقالل کشور و یبرا واستعماریوشجاعت شاه امان هللا در برابر د یواستقالل طلب

 کرده است. ادی یکوئین دبهیداودخان شه های 

که قلباً  از  اند هکتابها ومقاالت من نوشت ۀدر بار یمتعدد یمقاالت وتبصره هاآقای فارانی بدین سان 

 ۱۳0،۱۳6،  9۳، ۷۳،۷4،9۲، 64:یدرشماره ها توانیمقاالت را م نیاسپاسگزارم.  شانیا

که از نظرم را  130 ،مقالهمقالهمیان آن هفت از من  مطالعه کرد. یجناب مسعودفاران تمقاال فیآرش

 (55باکت) را در 136ومقاله شریک ساختم دوستان با از طریق فیسبوک  روزدینگذشته بود،

  «؟کی بود حبیب هللا»درکتاب قبالً را شان  73 ومقاله شامل ساختم وآنرا مجدداً انالین نمودم.خود

مراتب امتنان مرا  یگرام یجناب فاران دوارمیامواز طریق انتشارات دانش درکابل بچاپ رساندم. درج 

 . رندیبپذ شیخو  یهمه لطف وحسن همنوائ نیاز ا

 ۲0۲۲/ ۲/ ۲0  انیپا
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