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 قدردانی از  فارانی صاحب و افغان جرمن آنالین
 

لیت آن عالمانه و پر محتوی استاد فارانی در بحث زبان دری و قدامت و اصحسن تصادف در این موقع که نوشتۀ  از 

قدردانی خود را منحیث یک خوانندۀ مقاالت  ، اینجانب وظیفه خود میدانم که مراتبافغانستان نشر شده است در

 عرض کرده  به فارانی صاحب و افغان جرمن آنالینعالمانه و ملی پورتال، عمدتاً فارانی صاحب و مباحث  عالمانۀ

 عرض بدارم. خدمت شما الین ارتباط میگیرد معلومات راجع به یک کتاب که به فارانی صاحب و افغان جرمن آن

ین در مورد حسن تصادف در این است که یکی از مقاالت سلسله وار محترم استاد فارانی منتشره در افغان جرمن آنال

 :زبان دری تحت عنوان

 !نیست عادالنه ، یکجانبه قضاوت
-http://www.afghan

german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_farani_satehinageri_mortabet_ba_zaban_2.pdf 

 

ت ارتباط بمناسه یافتم و باینجانب یک تحقیق عالی مثل همیشه را 

، محترم عبداالحد بهار، که یکی از دوستانآن به موضوع به 

فرستاده بودم.  ،ان انگلیسی بودبمصروف نوشتن یک کتاب به ز

نه تنها اینکه مثل من و هزاران افغان دیگر محترم عبداالحد بهار 

فارانی صاحب  مقالۀیک قسمت  ،از این تحقیق عالمانه مستفید شد

به  بودوس های دری نشر شده در هندوستان قام را که در مورد 

و با تذکر نام نویسنده و منبع در کتاب خود  انگلیسی ترجمه کرد

کتاب از  رآن محترم عبداالحد بهار در مقدمۀشامل ساخت. عالوه ب

جناب فارانی صاحب تشکر کرده اند. اینجانب به همان ترتیبی که 

غان جرمن آنالین مقاله محترم فارانی صاحب را از سایت وزین اف

الۀ اینک با دیدن این مقیده بودم، خدمت محترم عبداالحد بهار رسان

، چند روز قبل ی صاحب و نشر کتاب محترم عبداالحد بهارنفارا

محترم حسن تصادف دانسته و تمنیات این دو موضوع را 

و معلومات کتاب را خدمت فارانی صاحب و سایت  عبداالحد بهار

 الین تقدیم میدارم. وزین افغان جرمن آن

 A critique ofتاریخ ایران "  ازنام کتاب " یک تحلیل انتقادی 

the history of Iran 1
صفحه به فصاحت  318است و در  

استادانه و با استفاده از منابع معتبر به زبان انگلیسی نوشته شده 

 است.
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فصل میباشد با مباحث در موارد مثل  تاریخ هخامنشی،  19شامل تاریخ ایران "  از" یک تحلیل انتقادی کتاب 

 وحشت آنها ها و ترور ووهابی، صفوی  ساسانی، ظهور اسالم در منطقه، سامانی ها، غزنوی ها ، مذاهب شیعه و

" یک وغیره . کتاب 1979، انقالب سال ری )فارسی(، ظهور و نزول سلسلسه پهلوی، مبنا و تحول زبان ددر منطقه

وری هخامنشی، است که نقشه های مثل نقشه امپراط نقشه جغرافیائی را نقل کرده 13 تاریخ ایران "  ازتحلیل انتقادی 

همچنا ن یک فهرست غنی تاریخ ایران " از" یک تحلیل انتقادی . کتاب باشد میدر آن شامل ، صفوی وغیره غزنوی

 بر دارد. دررا از کتاب ها و دیگر منابع در مورد موضوعات مورد بحث 

 

در  وزیر مالیه افغانستانزی  عبدالرحیم ملک خان برادر زادۀ سکۀاز مردم لوگر افغانستان و محترم عبداالحد بهار 

ماستری  مشکالت را متحمل شدند و درجۀمیباشند که از سن پائین به نسبت زندانی شدن ملک خان  1330 یسال ها

سکالرشپ بدست آورده بود که ارا از پاکستان بدست آورده برای تحصیالت مافوق ماستری از بنیاد شهنشاه ایران 

بهار سال ها در ممالک عربی درس  محترم عبداالحد اسکالرشب فوق شد.انقالب اسالمی ایران مانع استفاده وی از 

 در شهر شیکاگو در عالم تقاعدی زندگی مینمایند. داده اند و در امریکا فعالً 

 

و خود را انجام داده است  ساالن " وظیفۀ گبه اصطالح فارانی صاحب "بزر ای محترم عبداالحد بهار در جمله

 عالمانه وعلمی و ، اما انتقاد دید افغانستان " ننوشته انداز   از نظر تاریخی از دید "بزرگساالنی  چون اینجانبگرچه 

فارانی  لوجیکی به توصیۀامستقیماً ارتباط  تکنو مفید است.  گرچه این کتاب  ثر از قصه پردازی ایران قابل قدرمؤ

صاحب و تشریحات و توصیه های بجا و ضروری محترمه صالحه وهاب واصل و محترم انجنیر قیس کبیر ندارد اما 

 جوان ها یک برای  جوی انترنتی و  جست درشدن آن  به زبان انگلیسی و پیداموجودیت آن یم قبه صورت غیر مست

 منبع بحث و استدالل خواهد بود. 
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