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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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 Martyrs جانبازان

 
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٢ اپريل ٢۴

  

  :يادداشت

نده  بود، خوابرگزار شده" بنياد"نوشتۀ حاضر متنی است که از طرف اين قلم در محفلی که جھت يادبود از زنده ياد

  .شده است و اينک با ويراستاری جديد به نشر می رسد

  نسرين

  :که استاد با زندگی وداع گفتای لحظه 

  
 در ۀ اول در مراسم فاتحه خوانی مرحوم محمد طاھر بسمل، استاد از ھمان لحظ١٩٩۴ اپريل ٢۴روز يکشنبه 

 دست دعايش متوجه تمام مردم اده،تالوت قرآن د گوش ، عصر يعنی تا ختم فاتحه۶يافت و تا ساعت حضور مجلس 

در وقفه ھا با لطافت طبع و خلق کريم که خاصۀ او بود با دوستان به صحبت پرداخت و . افغانستان عزيز بود

 ھم مانند ديگران از جای در ختم فاتحه استاد.  در ھر بار فقط افغانستان و اوضاع نابسامان آن بودویموضوع بحث 

صحبت را با دوستان . رود، اما با اصرار اھل خانه دوباره برگشته به جايش نشستاسته و می خواست بخود برخ

ن را زير اکه حاضر اين طرف و آنطرف آغاز کرد و ھمين که مجلس موقع داد، زبان به سخن گشوده، در حالی

دمرد از مرحوم استاد محمد انور بسمل ذکر جميل کرده و از بزرگی آن را. نظر داشت شروع کرد به گپ زدن
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بعد روی سخن ". ھمين بزرگ ھا بودند که مارا ساختند"جنبش مشروطيت و از عظمت شعرش سخن راند و گفت 

 نموده از جنايات باند ھای جنايتکار بر سر اقتدار که دين اسالم را ۀ مارا متوجه وطن عزيز و به خاک و خون کشيد

 عزيز را آماج راکت و بم ساخته اند سخن گفت و در خدمت اھداف شوم خود قرار داده، وطن و وطنداران و کابل

  :عجيب پر سوز سخن گفت و بيتی را که در افشای رھبران کذائی سروده بود زينت بخش گفتار خود کرده گفت

  آنچه را شمرو يزيد در کربال يکبار کرد                  رھبر حزب هللا در ملک ما بسيار کرد

دفع تجاوزات  از آن تاريخ را ورق زده و رول تباھکن مال ھای خود فروخته را در بعد. را چند بار تکرار کرد و آن

  .افشاء کرد و دو مثال تاريخی دادانگليس بر افغانستان 

ن و غازيان را از غزا اتوطئه ھای مالھای نوکر، مجاھديکی از چندول کابل و ديگری از قندھار که درھردو مورد 

  .ھمين برادر کشی ھا صد ھا غازی را به کام مرگ فرو برده بود. با انگليس باز داشته و به جان ھم انداخته بود

مثال ھای استاد ھمچنان از شھامت و مردانگی و مردمداری غازيان در حسن محافطه اسيران انگليس سخن گفت و 

  .چندی در زمينه ارائه داشت

نکته ھا آورد و شعر می بايد به مثابۀ يک دين به معنويت بپردازد م سخن گفت و از ماھيت اسالم که باز از اسال

  :سعدی را به زبان راند که

  عبادت به جزء خدمت خلق نيست                  به تسبيح و سجاده و دلق نيست

: اب زن تعبير عجيبی داد و گفتاز سوء استفاده نمودن رھبران احزاب اسالمی ازاسالم يادآور شده و از حج

  ". چادر و چارچقاز سنخی رگحجاب زن اخالق زن است نه چيزی دي"

استاد از بند و بست ھای احزاب اسالمی پرده برکشيد که از بين بردن شھر زيبای کابل و طرد و تخليه کابليان را از 

 را داشته  خانه ھای کابل سبک معماری غربکه گويا مردم کابل غرب زده بوده، جرم اينه قبل پالن کشيده بودند ب

  . فرھنگ فرنگی ھا را ياد می دھند،سسات علمیؤو مکاتب و پوھنتون و م

اما . گفتيم، نوشتيم و خاموش شديم:  آزادۀ المان نقل قول کرد که گفته بودۀدر آخر از کورت توخولسکی نويسند

توخولسکی ھمين کار را کرد و دست به انتحار . مخاموشی مرگ تدريجی است، پس بھتر که به زندگی خاتمه دھي

  .زد

  :استاد گفت

پس . ما ھم بسيار گفتيم و بسيار نوشتيم و حال نوبت خاموشی است و خاموشی مرگ تدريجی بسيار جانفرسا است"

  : و اھل خانه را مخاطب قرار داده پرسيد"بايد خودکشی کنيم؟

  ".نيم و يا به مبارزه ادامه دھيم ؟حال شما بگوئيد که خاموش باشيم يا خودکشی ک "

 ٧ آخر استاد ما بود که نفس در قفس سينه اس قيد شد و صدايش جاودانه خاموش ماند و اين حدود  ساعت ۀھمين جمل

 با دو موتر امبوالنس پشت سر ھم در رسيدند و نفری کمک ھای مجھز اولیبا درنگ چند دقيقه تيم شش . عصر بود

 دوکتوران از ٨کاربرد تمام تدابير نجات سودی نبخشيد و در ساعت ه ساعت تالش و بيک . دست اندرکار شدند

  .درگذشت استاد عرض تسليت کردند

افسوس که دست ستمگر زمانه طومار . استاد بزرگوار در بين دوستان و با ياد افغانستان با زندگی  وداع کرده بود

  .ن و افغانھا به وجودش بيشتر از ھر موقع ديگر نيازمند بودندھستی استاد مارا در زمانی در ھم پيچيد که افغانستا

  .استاد رفت و راھش ھنوز باقيست

 


