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  م٢٠٠٨/ ١٠/ ٢۵                    کانديدای اکادميسين سيستانی 
  
  

  !سپاس از آقای خوژمن علومی
  

  !جناب خوژمن علومی سالمهموطن گرامی 
از توضيح .  سال دوباره ارتباط ما از طريق رسانه گرامی افغان جرمن آنالين، برقرار گرديد۴خوشحالم که  بعد از

البته انتظارداشتم که زودتر ازاين نظرتان را در رابطه با . ن بسيار خوشحال شدموتذکر به موقع شما درپيوند با خود تا
يا شماره  در می يافتم، ولی چه کنم  که من  آدرس ايميل شما و" خان علوم"ذکر خيری از قاضی سعد الدين خان 

ای شکيب تنزل نکردند تا هرچند کوشيدم از طريق برادرتان با شما تماس برقرارکنم ولی  آق تليفون شما رانداشتم و
  .يا خود اظهار نظری بفرمايند ايميل شما را دراختيارم بگذارند و

بعد  به هرحال اگر من ايميلی از شما ميداشتم ممکن بود قبل از نشر، آن نوشته را يک بار برايتان ميفرستادم تا ببينيد و
کرديد تا  متنی که نزد من است اصالح کنم، مگر شما آنرا به نشرمی سپردم ، مگر اکنون هم کار خوبی     موافقۀاز

  .از اصالح در متن مطلب نشر شده در افغان جرمن آنالين عاجزم
    

  واما اشتباه از کجا منشاء گرفته است؟
 ١٣٢۶راجع به خودم بايد بگويم درسال :" شما در صفحه ششم نامه ای که برای من فرستاده بوديد، نگاشته ايد

مادرم دختر محمدفاروق خان علومی در  پدرم پسرارشد عبدالعظيم خان و .به عرصه وجود نهادمدرشوربازارکابل پا 
 دوره مکتب رادر ليسه نادريه تکميل و. با ما در ويرجينيا زندگی ميکند  سالگی بفضل خداوند حيات دارند و٨۵سن 

مستقيمًا درساحه  گاز فارغ و  و جيولوژی نفتۀدر رشت  بحيث انجنير١٣۵٢درسال . شامل پوليتخنيک کابل گرديدم
پس از تحصيل دوباره در  . جهت اخذ ماستری دوم عازم باکو گرديدم١٣۵۵درسال . شبرغان مصروف وظيفه گرديدم

بعد ). ١٣۶١سالهای ( قندهارپيوستم بعدًا در با لشکر کشی شوروی به قوای مقاومت درکابل و شبرغان مصروف و
.  به امريکا با فاميل پيوستم١٣٧۴در سال   با فاميل به فرانسه مهاجر و١٣۶۶ازانحراف رهبران مقاومت درسال 

تحول کشور  با افکار چپی جهت تغيير وموج خود قرارداشت  و  که جنبش های روشنفکری دراوج ١٣۴٧درسالهای 
همه احزاب  با تضاد عميق با اخوان، پيوستم که بعد از تجاوزشوروی با همه انديشه های چپی قطع رابطه نموده و

مال مردم آلوده  بجز آنهايی که در مدت طی شده دست شان به جان و .وسازمانهای روشنفکری را قابل احترام ميدانم
  ."افراد آنها را است، خواهان محاکمه ميدانم، البته اشخاص و

تحول  و  جهت تغييربا افکار چپی"دوست بزرگوار، اشتباه از همين جمله شما برايم دست داده است که خود گفته ايد 
يکی از اصلی ترين مضامين درسی  در آن   وچون شما در اتحادشوروی وقت تحصيل کرده ايد و."کشور پيوستم

اين زمينه نمره قناعت بخش بدست نمی آورديد، شهادت نامه گرفته  تا شما در  لنينيزم بود و-کشور مارکسيزم
موکراتيک خلق  که يک حزب چپی بود پيوسته يشما  در حزب دکرده ام که  با اين برداشت من تصور. نميتوانسيتد

که ممکن است به يکی از " شعله يی"ايد، درحالی که گروه های روشنفکر چپی ديگری هم بوده از قبيل گروه های 
به هرحال با . مبهم ارائه شده بود که مرا دچار اشتباه نموده اين گروه ها پيوسته باشيد، نوشته تان قدری گنگ و

بعد ازآن سازمان بنابر داليلی بريده ايد،  ذره يی از ارزش ملی شما نزد من  سازمانی که بوده باشيد، و هرگروه و
  .نمی کاهد

نمونه ای از آن همه احساس شريفانه تان  لياقت و ذوق هنری و احساس وطن پرستی شما را می ستايم و من استعداد،
  .يمرا که در عکس زيرانعکاس يافته است می ستا

  
  

دراين عکس پسرآقای خوژمن علومی درحالی ديده 
ميشود که تفنگ بدست گرفته و مردانه لنگی بسر 

  : "نهاده و ازافغانستان دفاع ميکند ومی گويد
  
  "فـغـــانســـتان ، زمــــا ميـــــنــــــــــــها
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احساس عميق وطن دوستی برگه  لب هنری و اين عکس با نوشته هايی در باال وپائين اين فرزند دلبند وطن با ذوق جا

  . پيروزباشيد موفق و. پيکا وطن پرستانه آقای خوژمن علومی باشد ثبوتی از کارو
  

  پايان
 

   com.@hotmail٠١sistani:  ايميل من اينست لطفًا بامن تماس بگيريد
  
  
 


