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  جاويد 
 ٢٠١٧ می ٠۵

  

   دروغ می گويد؟"مسعود فارانی" برای  دفاع از "قيس کبير"چرا 
  

به وجود آمده است  در دو سايت انترنتی " سيد مسعود فارانی" و " سيد ھاشم سديد " اخيراً مشاجراتی که بين آقايان 

 .مقاالت شان به نشر رسيده است  " افغان جرمن انالين " وسايت  " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " 

ھستم ولی طرز ديد ويا جھان بينی ھردو  را نمی " فارانی " و " سديد "من يکی از خواننده ھای نوشته ھای آقايان 

ھم خدا شناسی که به اديان باور ندارد ومن در " ديد س" ی سابق که فعالً مسلمان شده است و ئشعله " فارانی "پسندم 

اين مطلب را به خاطری نوشتم تا دستگاه جھل . قطب مخالف ھردو قرار دارم واساساً به خدا واديان باور ندارم 

از نگاه افکار شان ھردو را نمی  .نکنند" فارانی "ويا "  سديد"را متھم به طرفداری از ن ودروغ  به کار نيفتد وم

ھميشه با داليل علمی وبدون جانبداری " سديد " قای آنوشته ھای . سندم ولی نوشته ھای ھردوی شان را می خوانم پ

ی که برای شان مقدور بوده جھات مثبت ومنفی  يک پديده را  در نوشته ھای شان مدنظر ئنشر گرديده است وتا جا

  .ده اند قرار داده اند وھيچ گاھی در ھيچ موردی حکم مطلق صادر نکر

 راه ديگری اختيار کرده اند  کوشش می کنند نوشته ھای   فعالً که از گذشته خود نادم گشته اند  و" فارانی " اما آقای 

  سؤاالتی است که به ذھن "سيد جمال الدين" ۀدر بار" سديد"سؤاالت آقای.خود را با رنگ وبوی مذھبی بيارايند 

 تا حدودی در ھمه ھرفردی الکترونيکۀ بادر نظر داشت وسايل پيشرفتھمه خطور کرده ومی کند مخصوصاً اکنون 

د که اين ھر چيز وھرکسی معلومات به دست آرد  ودر مورد اند در انترنت به جست وجو بپردازموارد می تو

معلومات با آموخته ھای ما  در تضاد قرار می گيرد وسؤاالتی در نزد ھمه پيدا می شود که بدون حب وبغض کسانی 

که در اين عرصه بيشتر  از ديگران تحقيق کرده اند به جواب سؤاالت مطرح شده بپردازند وبدون تھمت بستن که 

مثالً سؤالی . ھر سؤال کننده يا ايرانی ست ويا نوکر ايران اگر جوابی دارند  جواب بدھند ويا خاموشی اختيار کنند 

   بوده ويا عضو انجمن سری فراماسونری نبوده  است؟    فراماسون"سيد جمال الدين"که نزد من وجود دارد آيا 

"  ھاشميان "و محرک اصلی شان  آقای  "فارانی" چون عرصه بر آقای  " سديد " با مطرح شدن سؤاالت آقای 

برخاسته اند " فارانی " يک درجن نفر به حمايت از با برچسب زدن  ايرانی ونوکر ايران و ملحد وغيره  تنگ گرديد

ضد وی کار می گيرند  اما در اين ه  دينی بۀ زنگار گرفتۀرا زير فشار قرار دھند واز ھمان حرب" سديد" تا  آقای

 نمی خواھد که پھلوانش در اين عرصه مغلوب "قيس کبير"آقای .  خيلی ناشيانه است " قيس کبير"ميان حمايت آقای 

  :می نويسد " افغان جرمن آنالين "  نظر خواھی ۀ ودر دريچگردد
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اينکه جناب نگارگر صاحب از گذشتۀ سياسی شان انکار نمی کنند، چون آن گذشته مانند آفتاب روشن است، مانند  (

. بود" ساما"که مربوط سازمان رھايی، يکی از شاخه ھای شعلۀ جاويد، مانند " فاروق فارانی"گذشتۀ سياسی آقای 

مطمئناً گفته می ... با ما ھمکار بود" فرزانه فارانی"من با فاروق فارانی دوست بودم، چون در آنوقت خانم شان 

نوشته تان قابل . عوضی گرفته ايد" فاروق فارانی"را با ") فاروق فارانی"برادر " (مسعود فارانی"توانم که شما 

  "....مسعود فارانی" بود و نه می" فاروق فارانی"قبول می بود در صورتيکه مخاطب تان 

بود، مربوط ھيچ سازمانی چه چپی، چه راستی و " سازمان رھايی"مسعود فارانی به غير از اينکه برادرش عضو 

  ] پورتال- اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است-[...)چه حزب اسالمی نبود

 در ١٩٨٣در سال " فاروق  فارانی " ست که آيا آقای  من فقط روشن کردن ھمين پاراگراف اۀعلت اصلی نوشت

  الگر شوالبخ تشريف داشتند يانه ؟

 دوسه ماه در پاکستان زندانی بودند  که بعد از رھا شدن از زندان به داخل ١٩٨٠در سال " فاروق فارانی" آقای

 ١٩٨٨( شمسی  ھجری١٣۶٧زندانی شدند وتا سال )  ميالدی١٩٨١( ھجری شمسی١٣۶٠کشور رفتند ودرسال 

" فاروق فارانی " نمی دانست که آقای " قيس کبير" اگر آقای.  ملی از زندان رھا شدند ۀدر زمان مصالح) ميالدی

می دانست که برادرش در کدام سال زندانی شده بود ودر کدام سال از " مسعود فارانی"چه وقت  زندانی شدند آقای 

 ميالدی  نمی توانست که ھم در زندان پلچرخی باشد وھم در ١٩٨٣سال در " فاروق فارانی" آقای. زندان رھا شدند 

در تمام  آن سالھا بايد دروغ  بگويند تا از يک طرف  " مسعود فارانی"الگر شوالبخ اما برای مسلمان ثابت کردن  

  .شه باقی بماند   بدون خد"فارانیمسعود"را مفتری ثابت کنند واز جانب ديگر سند اسالمی بودن  آقای " سديد " آقای

 خريدار ھائیدروغ  چنين زندانيان آن سالھا  زنده اند وتعدادی از  ھنوز ، گذشته از آن که خوشبختانه تا آخرۀنکت

در المان بوديم، بلکه به دعوت " مسعود فارانی"، به ده ھا تن چون می نوعی نه تنھا شاھد حضور آنزمان آقای ندارد

  .ی نمودند، چندين بار در تظاھرات ھم حصه گرفته ايمصحبت م" فازا"ايشان که از جانب 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


