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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

 ٢٠١٧ می ٠۴

 !سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسيب
  قسمت دوم

 

به من بگو برای چه شخصی احترام قائلی، تا بدانم چه گونه انسانی ھستی، چه اين به من نشان ميدھد که چه 

  کاراليل. انيت داری و خود نشان آن ھستی که چگونه انسانی بشویتصوری در بارۀ انس

  

ھاشم سديد "در قسمت اول اين مقاله بيشتر روی مطالبی تمرکز صورت گرفت، که کالً مطالب منتشره در خود مقالۀ 

شده درج ياد ۀ در اين قسمت، اما به شکل مختص به مطالبی که در خود مقال. نبودند..." منتر شده ديو طلسم ايران

  :است و واقعاً ضروری پنداشته شده اند، به قدر ضرورت پرداخته می شود

ـ اگر از چند انسان صاحب نظر و انديشمند سؤال شود، که بھترين و آسان ترين راه برای شناخت مجموع افکار و ١

در زندگی عواطف و ويژگی ھای مختص يک انسان چيست؟ يکی از آن ميان، که صاحب مطالعه و تجربۀ زياد 

فيلسوف، نويسنده، رياضی دان، » توماس کاراليل«باشد و شناخت دقيق تر از انسان ھا دارد، بدون ترديد به آنچه 

  : تاريخ نگار و زبان شناس سکاتلندی گفته بود اشاره خواھد کرد و خواھد گفت

ھيچ انسانی با کسانی که گفتار و . برای شناخت بھتر انسان ھا بھترين کار اين است، که به دوستان شان نگاه کنيد«

 اش نباشد، ھمساز و ھمراز و هرفتار، خلق و خوی، عادت و خصلت و پسند و ناپسند شان مورد تأئيد و طرف عالق

اگر با انقالبيون ھمره و . اگر دوستان کسی مرتجع باشند، آن فرد خواھی نخواھی مرتجع است. ھماواز نمی شود

اگر به ھنرمندان نشست و برخاست دارد، به ھنر عالقه و . ند، يک انقالبی استھمگام شود و نشست و برخاست ک

  ! رفيق دزد و آدم ربا، به ندرت اتفاق می افتد، که دزد و آدم ربا نباشد... دلچسبی دارد يا خود ھنرمند است و

وکار دارد؟ با طالب،  با چگونه انسان ھائی سر"ھاشميان"و ! "ھاشميان" با که سروکار دارد؟ با "مسعود فارانی"

با طالب، که بدون تفکيک، و با تعبيری که خود از دين و قرآن دارد بی گناه و با . که ھم نوستيز است و ھم واپسگرا

گناه را در جاده و بازار و مندوی و پارک و مسجد و شفاخانه و محفل عروسی و ھر جائی ديگر، جا ھائی که طفل 

 و تبنگ فروش و مزدورکار و ھوتلی و قصاب و نرس و داکتر و معلم و متعلم و و زن و بيمار و سالخورده و حمال

ده ھا انسان ديگر، بی خبر از ھر چيز، حين خريد، در درون سرويس، در راه مکتب، سر قبرستان، در درون 

ند و مجروح و با انتحار صد ھا انسان را به فجيع ترين شکل به قتل می رسا... شفاخانه و در اثنای نماز و عبادت و
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 قبل به يک شفاخانه حمله  کرد و چندين داکتر و نرس را با ده ھا انسان هطالبی که يکی ـ دو ما. معيوب می کند

مريض کشت و دو سه ھفته قبل، مانند صليبيان، که در مسجد اقصی از کشته پشته ساختند، به مسجد، جای عبادت، 

مانان حمله کرد و صد ھا مسلمان در حال نماز را کشت و زخمی خانۀ خدا و يکی از مقدس ترين اماکن برای مسل

  . نمود

پرده از روی ! ای بدبخت مفلوک بی چاره: به او بايد گفت. را می دھد" در راه مانده" به من نسبت "مسعود فارانی"

ای ارتجاعی و در راه مانده ھا معموالً کسانی ھستند، که با صاحبان انديشه ھ! عقلت بردار و چشمانت را باز کن

. الفت با آدم کشان قرون وسطائی دارندؤند؛ و موانست و مافرسوده انس دارند و با آن ھا رفيق، مصاحب و معاشر

مند تحول و تغيير ھستند و با گردش روزگار قدم به قدم پيش می روند، پيوسته در حرکت ھستند و ه کسانی که عالق

ر و مکتبر و متفرعن و جنايت کار است، مخالف و ناموافق می با ھرچه مرتجع و فرسوده مغز و جابر و ستمگ

باشند، نمی توانند در راه مانده باشند؛ زيرا سکون و درجازدگی و مطلق گرائی امری است خالف قوانين ديناميسم، 

  ! يعنی پويائی و حرکت

ماعی و فرھنگی می عکس اين انسان ھا، کسانی ھستند، که ضد تحول و دگرگونی، خواه سياسی باشد خواه اجت

شاخص درجا ماندگان، اعتقاد و دلبستگی به باور ھای کھنه و تاريخ زده است، نه باور ھای نو به نو و تازه . باشند

  ! به تازه، که حاصل تجربه و علم وعقل پوينده و روندۀ بشر می باشد

خيزند و آن ھا را بر دين باوران و کسانی که به پشتيبانی فيلسوفان و دانشمندان و خردمندان و فرھيختگان بر می 

.  ناپارسا و خودپسند و جبار و قھار و جنگ طلب و قاتل و خونريز ارجحيت می دھند، در راه ماندگان نيستندھایفق

در راه ماندگان کسانی اند، که دل به پير و مراد و سيد و مال و تعويذ و دم و دعا و جن و پری می بندند، مانع درس 

ن با ترقی و آزادی ديگران می شوند و در تالش اند تا جامعه را به سبک مردمان بدوی و دشت و بياو تعليم و رشد

شان نی و انسان ھا را با چوب و دره و کيبل، اگر نشد با سالح " نی"شان ھان باشد و " ھان"در آورده اداره کنند و 

  .ح می دانند و می خواھند ھدايت کنندو از راه سوزاندن، گردن زدن و به دار آويختن به راھی که خود صحي

  .جنايات طالب يکی و دو تا نيست، که توضيح گردد. طالب موجودی نيست، که به معرفی احتياج داشته باشد

، که گوشه ای از جنايات جنگی و ضد بشری طالب را به نمايش "انجمن حقوق دانان افغان در اروپا"به گزارشی از 

  :می گذارد توجه کنيد

اخير باالثر تشديد جنگ اعالم ناشده و دسايس پاکستان و سقوط حاکميت دولتی در کندز صفحه ی ز ھادر رو«

فاجعه حقوق بشر که در کندز بوقوع پيوسته و دوام دارد . خونبار افغانستان گشوده شدی يدژدر ترای خونين ديگر

ضد ، و يکبار ديگر چھره کثيفشامل اشکال مختلف جنايات ھولناکی است که مصيبت ملی را بوجود آورده است 

انسانی و ضد اسالمی شرارت پيشه گان بين المللی اعم از داعش و طالب را به جھانيان برمال ساخت که خشن 

  . ترين قاتالن انسان و انسانيت ميباشند و انھا ميخواھند که افغانستان را به عصر حجر سوق نمايند

  : ميگردد که شاملی رديف بندی نايات جنگی و ضد بشرجی فھرست جنايات انجام يافته در کندز در کتگور

چور و چپاول ، تعرض بر ناموس و ھتک حرمت مردم، قتل اسيران، سياسیی قتل ھا، قتل و کشتار اھالی ملکی

  ... وندميش... عامه و تخريب اماکن دولتی و شخصی وی دارايی ھا

جنگی تعريف و مشخص ی در رديف جنايات ضد بشرمجموع جنايات ياد شده بر طبق قوانين و موازين بين المللی 

:                          که بر طبق آنمسجل گرديده ) ١٩۴٩ اگست ١٢(ينو ژچھارگانه نھای اين جرايم در کنوانسيو. ندميگرد

و جنايات ضد ند جنگی ميشوی ھای در منازعات و درگيرنه جنايات جنگی شامل موارد نقض حقوق بشر دوستا"
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سياسی و تعرض بر سالمت ی کشتار ھا، کشتار گروھی، موارد شکنجه، اعمال قساوت بر ضد انسانھا، تبشري

  ] پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است[ -».را احتوا مينمايد، ...جسمی و اخالقی انسانان  

 جنگی ترحم ھمين يک گزارش، که تنھا يک بخش آن نقل شد، چھرۀ کثيف و ضد انسانی طالب را که نه به اسرای

می کند، نه به زن و طفل و پير و جوان و جور و ناجور و نظامی و غير نظامی و ھر کسی را که دم دستش آمد 

بيشرمانه بی حيثيت و بی آبرو می سازد و ددمنشانه به قتل می رساند، شفاخانه ھا را مورد حمله قرار می دھد، 

 کشد و تخريب می کند، دارائی ھای مردم و اموال دولتی را ساختمان ھا، حتا خانه ھای شخصی مردم را به آتش می

به يغما می برد، دست به شنکنجه و آزار و اذيت می زند، به ناموس و شرف مردم تعرض می کند، قرآن و سائر 

به مثابۀ مشت ... کتب دينی را می سوزاند، در و ديوار و زمين و سقف مساجد را با خون مسلمانان آلوده می سازد و

  .مونۀ خروار، نشان می دھدن

مورين امر به معروف و نھی از منکر طالبی با کيبل ھای فوالدی بر روی ديوار ھای أدوران امارت طالب که م

دريای کابل می نشستند و مردم را زير نظر می گرفتند، که چه می خورند و چه می نوشند، چه می پوشند، چگونه 

راز يا کوتاه است، بلندی صدای کفش زن ھا د و موی سر شان چقدر راه می روند، چگونه حرف می زنند، ريش

دف و کف و سرود و ... چقدر است، روی و موی شان تا کجا پوشيده است و آرايش سر و روی شان چگونه است و

 خوشی و خنده را درعروسی ھا ممنوع کردند، کست ھای ويدئو را از بين بردند، تلويزيون را به دار کشيدند، ميدان

ھای ورزشی را به کشتارگاه ھا تبديل نمودند، ھر چه آثار تاريخی بود، يا خراب کردند و يا به پاکستان انتقال دادند، 

افغانستان را النۀ تروريستان جھان ساختند، دروازه ھای مکاتب را بستند، دانشگاه ھا را به مدرسه ھای دينی تبديل 

ا به زور به شوھر دادند، کشور را به پنجمين ايالت پاکستان تبديل نمودند، دختران، حتا زنان شوھر دار مردم ر

دوران طالب، بی گمان به مراتب بدتر از دوران امارت ... کردند و ادارۀ آن را به دست پاکستانی ھا سپردند و

  .   بود"حبيب هللا بچۀ سقاء"

، "سعود فارانیم" و ھمدم و ھمفکر  رفيِق رفيق زور"محمد عمر"رھبر اين باند جنايت پيشه و وطن فروش، مال 

، که شخصاً برای اظھار ارادت و دست بوسی اين آدم جنايتکار متحمل سفر شاق از امريکا * است"ھاشميان"يعنی 

و در آستانۀ به قدرت " اھل يحيی"واپسين سالھای حاکميت که در به کابل و از کابل به قندھار شد، ھمان طور 

 به افغانستان می رود، تا اگر ممکن افتد به جاه و مقام برسد، ولی چون ر می خيزد و خلق ـ پرچم از غرب برساندن

کسی مطابق آنچه او می خواست تحويلش نگرفت، دست از پا دراز تر افغانستان را ترک می کند و دو باره به غرب 

  !می رود

الب و ھمۀ تاريخچه زندگی ، کسی که باوجود آگاھی از ھمۀ تاريخ ط"مسعود فارانی"اين است واقعيت فکری 

  .   و رفقای ھمفکر و ھمکيش وی تن به دوستی آن ھا داده است"ھاشميان"

کسانی که برای اميران خودکامه و مستبد و فرمانروايان مطلق العنان فرسوده فکر کھنه انديش کف می زنند و در 

 آن ھا نھاده اند؛ آنھم درجھانی که مردم تأئيد آن ھا از سر و مال و جان و ناموس خويش تير ھستند و سر در محراب

بيشتر از اين در قيد و بند جاھالن رنگارنگ نيستند و می خواھند مطابق فکر و ميل خود آزاد زندگی کنند و به پيش 

بتازند، اگر دقيق شويم بايد کسانی باشند که راه گم نموده اند، نه کسانی که در ضديت با اين گونه انسان ھا قرار 

   .دارند

من به " راه ماندگی" را به عنوان سندی در ه، اين مقال"مسعود فارانی"من نبرد دين با علم را شرم آور می خوانم، و 

کدام يک از ما دو نفر در راه مانده ايم؟ من، که در پی ارزش ھای نو ھستم و می خواھم ! رخ من و ديگران می کشد
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 عرصه ھای ۀو ھمگام با لحظه ھا به سوی آينده و تغيير در ھمعلم را مشعل راه تاريک زندگی انسان قرار بدھم 

، که با انديشه ھائی که تا کنون سبب ھيچ تحول مادی و معنوی درجھان "مسعود فارانی"زندگی به پيش بروم، يا 

 و طالب" که با افکار "مسعود فارانی"نشده است؟ من، که در تالشم برای پرسش ھای نو پاسخ ھای نو پيدا کنم، يا 

 و رفقايش سد راه ھر چه علم و عالِم و متفکر و روشنفکر و روشنگر و "داعش و حقانی و مال اياز و ھاشميان

پيشرو در کشور ھست، می شود؟ من، که برای خردمند ساختن جامعه طرفدار در دستور قرار دادن کار ھای نظری 

 ھا می خواھد ھيچ "ھاشميان" که با انديشه ھای منحط "مسعود فارانی"و عملی تازه به تازه و بدون مرز ھستم، يا 

نظر وعملی نو در جامعه تجربه نشود و کماکان سلطۀ تف فروشان دين فروش در جامعه بر قرار ماند؟ من، که می 

 آنانی که در عقب مانی اين کشور دست داشته اند، بپرسيم که دليل آنچه طی قرن ھا بر ما گذشته ۀخواھم از ھم

ھر که چنين سؤال :  و رفقايش که می گويند"مسعود فارانی"ت و چرا چنين خوار فقير و بينوا ھستيم، يا است، چيس

  !ھائی را مطرح کند ملحد و کافر است؟ کدام يک در راه مانده است و قابل دلسوزی و ترحم می باشد؟

 علم ٧٠٠٠در قرآن از «: تمالئی حين خطبۀ نماز جمعه در مسجدی در شھر چاريکار می گف: دوستی قصه می کند

ناراحت نشويد، علومی را که کافران از .  آن اطالع دارند و استفاده می کنند٣۵٠٠کافران از . نام برده شده است

آنچه باقی مانده و ھنوز کشف نشده، علوم اصلی . قرآن آموخته و پرورش داده اند، از جملۀ خشره ترين علوم ھستند

  » !و به زودی اين کار را خواھيم کرد. ار است ما مسلمان ھا آن ھا را کشف کنيمو اساسی و مھم ھستند، که قر

يک انسان شير حالل خورده، از ميان آن ھمه انسان، از اين مالئی که با چنان دقت از تعداد علومی که در قرآن ذکر 

 در کجای قرآن چنين چيزی شده خبر دارد نمی پرسد، که چگونه ممکن است از خدا علم خشره پديد آيد؟؟ و اين که،

 علمی که باقی مانده، کدام علوم ھستند؟ با کدام دانش و با کدام پيش زمينۀ ٣۵٠٠گفته شده است و کدام علوم؟ و اين 

می را که قبالً کافران کشف عل ٣۵٠٠ علم باقی مانده را کشف و عملی می کنيد و چرا آن ٣۵٠٠علمی ـ فنی شما 

انستيد کشف کنيد ـ با آن که قرآن از شماست و پيش و بيشتر از کافران در اختيار شما کردند، شما نخواستيد يا نتو

  بوده است؟ 

 واھی و ياوه می "ھاشميان"که به راه مانده ست؟ من، که به اين انسان اعتراض می کنم و سخن او را، مانند سخنان 

   انسان ھائی بوسه می زنند؟ و رفقای مانند ھاشميانش که بر چشم چنين"مسعود فارانی"خوانم، يا 

پيامبر ھم مثل ھر انسان ديگری يک انسان :  در راه مانده است، می گويد"مسعود فارانی"انسانی که به تصور 

بگو من بشرى «:  سورۀ فصلت آمده است۶است، جز اين که برای وی وحی نازل می شد، ھمان گونه که در آيت 

 به سوى او بشتابيد و از او ى يگانه است پس مستقيماً ئكه خداى شما خداشود  كه به من وحى مى  چون شمايم جز اين

 رابطه دارند و مانند وی فکر می کنند، "مسعود فارانی"ولی کسانی که با » .آمرزش بخواھيد و واى بر مشركان

  ! را تکفير می کنندن بدون اين که از دين خود خبر داشته باشند، از پيامبر خدا می سازند؛ و م

 و "مسعود فارانی"اگر نشانه ھای روندگی ھمين باشد، من اين امتياز و فزونی را به . م يک در راه مانده ايمکدا

را ن ھمفکرانش تبريک می گويم و با آواز بلند، آنقدر بلند که گوش ھای باند جاھالن کر شود، فرياد می زنم که م

رگی است، بيشتر از اين آرزوی داشتن چيزی را اين سھم کھنه پرستی و اين در جا ماندگی غنيمت و نعمت بز

  !!ندارم

:  چرا گفته است"سديد" و شعر نو می گويد "محمود فارانی"، اين نادان بی ھمتا، در مورد "مسعود فارانی"ـ ٢

سؤال من از آقای مسعود فارانی . بعضی از ھموطنان ما آقای محمود فارانی را بانی شعر نو در افغانستان می دانند«

ن است، که آيا اين خبر درست است يا نه؟ آيا آقای محمود فارانی اين نوع شعر را خود ابداع نموده بودند، يا به اي
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تقليد از ديگران به سرودن آن پرداختند؟ اگر موثق نيست، پس بفرمائيد که اين صنعت شعری در کجا پديد آمد و از 

و بعد از نقل اين ھفت سؤال با پرخاشی که نشان از » ا رسيد؟چه راھی به افغانستان، به آقای محمو فارانی و به شم

بعضی نی بلکه جناب صالح الدين خان سلجوقی، محقق و شعر شناس، جناب «: رنجش بيش از حد دارد، می گويد

واصف باختری شاعر و نويسنده، جناب پرتو نادری شاعر و نويسنده و جناب داکتر شمس الحق آرينفر شاعر و 

سديد از اين سؤال خود واضح . اين مقوله معترف اند که محمود فارانی بانی شعر نو در افغانستان استنويسنده به 

   پورتال-  نقل ھای قول ويراستاری نشده است - »...است که منظوری دارد

 اين حقيقت روشن را برای چندمين بار "مسعود فارانی"و منظور من ھمين بود، که به . بلی، من منظوری دارم

فاروق "، به "داوود فارانی"، به "محمود فارانی"گو کنم، که شعر سپيد و نو از طريق ايران به افغانستان، به باز

، به شما و ديگران رسيده است، اما شما از گفتن اين واقعيت، چون امروز بنابر تعلقاتی که با دشمنان پر از "فارانی

ی کنيد و قصه را می بريد به دوران انقالب صنعتی انگلستان تعصب زبان فارسی و ايرانيان داريد، با رندی گريز م

  ...و غرب

» رسيد... پس بفرمائيد که اين صنعت شعری در کجا پديد آمد و از چه راھی به افغانستان«: وقتی من سؤال می کنم 

 پيدا کرد و از اشارۀ ضمنی به اروپا بود؛ من می دانم، که اين گونه شعر در اروپا رواج" از کجا"منظور ازعبارت 

من ايرانيان را بانی اصلی و اوليۀ . آن جا به ھمۀ کشور ھای جھان، از جمله به ايران سرايت کرد يا سرايت داده شد

ايران نيز مانند بسياری از کشور ھای ديگر در جھان اين نوع شعر را از اروپا کاپی کرده ! اين نوع شعر نمی دانم

مسعود "اين نظر من . ست به ايران؛ يعنی ما آن را از ايرانيان تقليد نموده ايم، اشاره ای ا"از چه راھی"است؛ و 

  :  را سخت بر افروخته ساخت؛ آن قدر که با عصبانيت می نويسد"فارانی

با اين سوالش ميخواھد نيمايوشيج شاعر درجه بيستم جامعۀ ايران را ] منظور سديد است[زيرا اين کوتاه نظر «

ن گويی و ھزليات دارد بر اجماع شاعران جامعۀ ما و جامعۀ تاجيکستان بزور تبليغات که در سطح سديد ھذيا

   پورتال-  نقل قول ويراستاری نشده است-»...ترجيع بدھند

 از روی "مسعود فارانی"مسأله، ترجيع دادن ايرانی به افغان نيست، بلکه اظھار يک واقعيت پيدا و آشکار است، که 

اھد بپذيرد و با آن که بر من خشم می گيرد، خود با نشر مصاحبۀ ويدوئی آقای داکتر خشک انديشی آن را نمی خو

  . ان و تأئيد می کند، که من بيان داشته امع، ھمان چيزی را نادانسته اذ"پرتو نادری" و "شمس الحق آريانفر"

 نو و رابطۀ آن با ، در باب شعر۶٣در برنامۀ " با بوی ماه" متصدی برنامۀ جواب پرسش در "آريانفر"جناب 

  :  می گويند"محمود فارانی"

ھر چيزی که گفته نو . رباعی سرائی نکرده. قصيده نسروده. فارانی شاعر است، اما ھيچ چيزی تکرار سابق ندارد«

که می رود به طرفی، گذار است به طرف شعر چارپاره می گويد؛ گونه ای از بيان نو در ھمان عصر است، . است

. و بعد از آن غزلی اگر می گويد، غزلی نو است؛ بيان، نگاه نو، بيان کالسيک و شعر نيمائی  .ائیسپيد و شعر نيم

   پورتال- نقل قول ويراستاری نشده است» 

آقای پرتو نادری ھم در ھمين برنامه، محمود فارانی را، ھمان گون که من گفته ام، از جمله نخستين نيمائی 

  . سرايان به حساب می آورند

 تماشا نموده اند، حتماً شنيده اند، که اين دو شخصيت مطرح "آفغان جرمن آنالين" که اين ويدئو را در پورتال کسانی

، "نيمايوشيج" را پيروی سبک شعری "محمود فارانی"افغانی درعرصۀ شعر و ادب و فرھنگ و نويسندگی چگونه 

  . شاعر درجه بيستم ايران، می خوانند"مسعود فارانی"به گفتۀ 
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را قابل قبول نمی داند و آن را با ن  با کدام عقل و منطق، وقتی گفتۀ م"مسعود فارانی"ی بسيار تعجب است، که جا

را ھم مثل او در جملۀ ھذيان ن  را شاعر درجه بيستم ايران می خواند و م"نيما يوشيج"تيزی و تندی رد می کند و 

ۀ موضع و نظريات بی پايه و نادرست وی در باب آن چه گويان حساب می کند، چنين سند معتبری را که برمال کنند

 به نشر می "افغان جرمن آنالين" و ورود شعر نو به افغانستان گفته ام، در پورتال "محمود فارانی"من راجع به 

رساند؟ بر من خشم می گيرد، ولی بر اين دو شاعر و نويسنده، که ھمان چيزی را می گويند، که من گفته ام، نه تنھا 

 ھا را به رخ مردم بکشد، "فارانی"خشم نمی گيرد، که گفتار آن ھا را به گوش مردم می رساند، تا فرھنگی بودن 

 می سرود و راه ورود آن به افغانستان، نه "محمود فارانی"درحالی که بحث من بر سر نوع شعری بود، که 

عجب برانگيز تر سکوتی است، که حلقه ھای از اين ھم ت!! "سيدجان آغا"فرھنگی بودن و فرھنگی نبودن فرزندان 

ت وکيل أ که در ھي"قيس کبير"در اين زمينه اختيار کرده اند، به خصوص آقای " آنالينافغان جرمن "خاصی در 

 ظاھر شدند، بدون اين که از دنيا خبر باشند، چنان از کنار اين ماجرا با خاموشی رد می "مسعود فارانی"مدافع

  !!!به اين می گويند پله بينی و احترام به روابط در برابر ضوابط! يزی اتفاق رخ نداده استشوند، که گوئی ھيچ چ

کسی را که خدا می : "چه خوب گفته اند!  ازعقل بيگانه شده است"مسعود فارانی"خالصه مجبوراً بايد گفت، که 

  !"می رود... زند، سر تخته گ 

مگر اين چھار نفر را که به عنوان شاھد برای فرھنگی بودن را به کار برده ای؟ " بعضی"چرا کلمۀ : می گويد

  از انسان ھا بخوانيم؟ " بعضی"فارانی ھا آورده ای به نسبت ھمۀ جامعه نمی توانيم يک گروه يا

 فراموش نموده است، که افغانستان کم از کم سی ميليون جمعيت دارد، که اکثريت کامل آن نه "مسعود فارانی"

را و اصالً نمی دانند، که شعر " آغا صاحب" و برادران ديگرش و "مسعود" می شناسند، نه  را"محمود فارانی"

  ...  کيست و"نيمايوشيج" چيست و "نيمائی"

 و "پرتو نادری" را شاعر درجه بيستم می خواند و آقايان "نيمايوشيج" "مسعود فارانی"عالوه بر اين چون 

 بايد شاگرد يک شاعر "محمود فارانی" می خوانند، پس قاعدتاً "ماني" را رھرو راه "محمود فارانی" ،"آرانفر"

 و خودش به ترتيب شاگردان بيست دوم و بيست و سوم و بيست و "فاروق" و "داوود"درجه بيستم ايران باشد و 

  ! چھارم، اگر ديگر شاعران ايرانی و افغانی از ايشان بھتر نبوده باشند؟

 سبک يک شاعر درجه بيستم ايران را انتخاب و از وی پيروی "حمود فارانیم"سؤال ديگر من اين است، که چرا 

 "محمود") يک: کرد؟ اگر از ايرانيان پيروی می کرد، چرا از يک شاعر درجه يک ايران پيروی نکرد؟ به دو دليل

 بوده "وشيجنيماي"کسی ديگر که بھتر از ) ايران را نداشت؛ و دو... استعداد تعقيب راه شعرای درجه يک و دو و

  !باشد، نه در ايران، نه در تاجيکستان و نه در افغانستان، وجود نداشت

 و "محمود فارانی"چنين چيزی را . من طبع و استعداد شعر گفتن را ندارم.  درست گفته است"مسعود فارانی"

  .فته بودند، آن زمان که ھر دو عضويت گروه پرچم را دارا بودند، به من گ١٣۴٧ در سال "داوود فارانی"

  ادامه دارد

٠١/٠۵/٢٠١٧  
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