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مسعود فارانی

اظهار امتنان از ذوات محترمیکه یادی از من حقیر نموده اند
ای دوست در نگاه تو دنیای دیگر است
چون آرزوی واضح فردای بهتر است
از شخصیت های ارزشمند ملی کشور هریک جناب عمر صاحب توخی که با چند سطر ازقلم شیوای ایشان احترام
عمیق مرا بخود جلب نمود  ،از لطف جناب ایشان پاس گزارم.
میرمن بزرگوار وارجمند خانم نصیبه اکرم حیدری ،شاعره و نویسنده ای عمیق نگر و با مناعت ،که بیشتر ازدیگر
امور زندگی فقط اعتالء وترقی کشور اش را در اولویت قرار داده است ممنونم .ایشان یکی از رهروان ماللی
بزرگ میدان میوند میباشند .خانم نصیبه اکرم حیدری در تدوین و تنظیم قاموس کبیر افغانستان وهمچنان در تصامیم
پورتال شخصیت قابل مالحظه بوده که رهنمایی های ارزشمند ایشان برجستگی های خاص را دارا میباشد.
جناب اکادمسین محمد اعظم سیستانی که قلم توانای ایشان آفتابگونه زوایای تاریک تاریخ را روشن ساخته است.
ایشان با چنین خدمتی گنج گرانبهای را درخدمت وطن بسمل شده ما قرار داده است .از ایشان شکرگزارم .
کار جناب سیستانی اندوخته ایست که با تالش نستوهانه در سطح بلند بردن اذهان جامعه برای معرفت با خصوصیات
گذشته ملی توانسته است همچون اردوی مؤفق در برابر دشمنان قد علم نمایند .نوشته های پیوسته ایشان دشمنان
مغالطه کار را سراسیمه ساخته ودوستان وطن را افتخار بخشیده است .جناب ایشان در حقایق یابی خط نوینی را در
تاریخ نگاری بجا گذاشته است .من منحیث طلبه از ایشان بسیار آموخته ام و به رهنمایی های داهیانه شان معترفم.
ازعزیز بزرگوارم زمری کاسی مدیونم که همیشه با الطاف ایشان در اوضاع بسیار نامطلوب زندگی ،مرا نوازش
ِ
نموده اند ودر هرزمانی چه در سفر وچه در حضر نامه های دوستانه اش سبب تنویر وتسکینم شده است .جناب
زمری کاسی که از تاریخ کاسی های بزرگ غورات نسیبه دارد .اسم مبارک ایشان همیشه کاسی های پر از افتخار
تاریخی غورات را برایم تداعی می کند .بلی کاسی های غورات افغانستان کنونی کسانی بودند که با بردن فرهنگ
ودانش در مرکز دانش وفرهنگ جهان قدیمه که مهد پیدایش اولین خط جهان معروف به خط میخی است یعنی عراق
وسوریه و بخش از ترکیه کنونی با امتزاج کلتوری کاسی های غورات وبا ارشاد و انشاد سلیم کاسیان غورات
توانستند  500سال برخطه کلتوری وفرهنگی برجسته ای از جهان حاکمیت سلیم را نمونه تاریخ سازند .که بدبختانه
ایرانی های مزوربعد از  1304که دست به جعل کاری تاریخی زده اند اصلیت کاسیان را عمدا ً زیر زده اند ،اما
خوشبختانه تا کنون آن بزرگی وآن نسیبه عالی درخون کاسیان غورات مثل جناب زمری کاسی هنوزهم درجریان
است.
جناب قاسم باز شخصیت ارجمند راه ملی و تعالی کشور ،مرد ثابت قدم ،وطندوست وبا اراده که افغانستان را مثل
مردمک چشم اش دوست میدارد و حتی در راه حقیقت از نقد جانش مایه میگذارد .این سرباز نستوه همان افغان است
که زنده یاد شهید راه وطن داود خان بزرگ گفته بود که :
"ترڅو چی پاتی یو افغان وی تل به دا افغانستان وی "من این مقوله ای ملی را در ثابت قدیمی جناب قاسم باز
بوضوح مشاهده نموده ام به همت ایشان برکات بس بزرگ را از بارگاه خداوند تمنا دارم .
جناب نجیب راسخ که تا کنون افتخار معرفت کامل با ایشانرا ندارم ولی از سخنان ایشان بسیار آموختم بقلم برجسته
وروشن نگرایشان صالبت بیشتر آرزو می کنم.
ودر اخیر ممنونم از دوست آگاه شاعر ،نویسنده وشخصیت ملی جناب آصف بهاند که ایشان شخص بهامند در بین
دوستان پورتال بیشترمیباشند  .ناگفته نگذرم که با پیوستن ایشان به هیئت گردانگی افغان جرمن آنالین زمینه تنفس و
آرامش مارا فراهم ساخت ودر تصامیم مهمه همیشه سهم بارز را درکنار ما به امور افغان جرمن آنالن متقبل شده است.
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همچنان در بخش مضامین پشتوی این پورتال عزیز ،از درایت ایشان درخشیده گی خاص را متوجه شده ایم  .جناب
بهاند صاحب با مسئولیت پذیری در مدت کوتاه توانستند احترام وسیع هیئت مدیرۀ پورتال را بخود جلب نمایند.
همچنان در کنار تنظیم و اصالح مقاالت پشتو و بخصوص از اصالح شعر بنده به زبان شیوای پشتو بیشتر مدیون
این بزرگوار شدم .جناب آصف بهاند در زمینه قاموس کبیر افغانستان یک عضو فعال بوده درین راه خدمات ایشان
قابل ارجگزاری است .هریک از هیئت مدیرۀ پورتال ،ممنون خدمات صادقانه ای ایشان در راه انگیزه های ملی است.
همچنان از دوستان و ذوات محترمیکه در فیسبوک متعلق به دوست ارجمندم جناب قیس کبیر (یکی از مطرح ترین
شخصیت های ملی) از من به نیکی یاد نموده اند برکات عالم را برای خانم ها و آقایان نظر دهنده آرزو دارم .چون
از ایشان اسما ْ یاد آوری نکردم بنده را با بزرگواری که صاحب هستند ببخشایند چون اسامی ایشان متاسفانه در
دسترسی من حقیرنبود ممنون از هریک ایشان.
مثنوی امتنانیه از خبرگان ملی
از بــــــــــزرگی شــــــما ممنونم
من ازان عـــــاجزم کــه یاد شدم
بخدا درد مــن چــو کــوه گــران
کـــه سخن هـــای تان مرهــم شد
افتخاری بمــــن عــــــطا کــردید
چونکه:
قـلم پــــاک تان صـــــواب نـمود
هـــــمت ملی شــــمــاست بلـــــند
مــــــن برای شـــــما دعــــا دارم
خوب دانم کــــــــه عاشقان وطن
سخــــــن نــــیک را قـــــدر دانید
نشان ،از وطن است
در سخن گر
ِ

واز الـــــــــطاف شـــــما مشکـــــورم
وز سخن هـــای نــغـــز شــاد شــــدم
بــود بـــر شـــانــه بـــا فــشار زمـــان
درد هـــــا رفت و لطف و مرحم شد
افــــتــخــار وطـــــن شـــــما هـــستــید
صـــد کـــجی را خراب خراب نمود
رســـــته آزاد از هـــــــزار کـــــــمند
زنــــدگی بــــا خــــــوشی روا دارم
در سخن
حـــظ بــــرنـــد از کـــــالم و ُ
زان سبب قـــــدر نـــــیک می دانـــید
بی تفاوت کـــــــــــه از کـــدام دهن است

عـــاشـــقان وطــن جهان دارنــــد
در دل شـــــــان فقط وطـن باشد

عشق مــــــــردم بــــــدل نـــــهان دارند
کـــــه وطــــــن گلستان چـــــــمن باشد

از گــــزند هـــا در امـان باشید!
ای عـــزیزان شما عـــزیز تراید

غـــرق شادی بــــــه هـــر زمان باشید!
نـــــــزد من سرور و بـــــزرگــــتریــــد

عـــــاشقان از هــــوا نـــمی آیند
عاشقان جز وطن نمی خواهــند
در زمین قبله گاه شان وطن است

سر بــــــه هــــــیچ آستان نـــــمی سایند
وطــــن خــــــویش را هـــــــمی خواهند
مردم اش در مــــیانه ،جـــــان وتن است

تــــــا که من زنده ام مـــــــدیونم
گـرچه «مسعود» در وطن بودم

هـــــــــم ز الـــــطاف تــــــان ممنونـــــم
بــاز از لطف تان خوشحال و مسعودم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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