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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۲/۰۶

دودیال

خاطرات و اظهار تاثر و ابرازتسلیت به مناسبت
وفات استاد محمد ظاهر آشکارا
انا هلل وانا الیه راجعون
بد بختانه در جامعه افغانی مریضی کرونا بیشتر بر قلبهای پرعطوفت و اهل دانش تاثیر نمود .این کشور به همان
اندازه که از لحاظ مادی فقیر است ،از لحاظ معنوی نیز معدود دانشمند و اهل قلم دارد ،ولی طی یک ونیم سال ګذشته
از پوهاند رسول باوری ګرفته تا استادزریاب ،عنابی ،نویسنده توانا عمرخیل ،استاد نگارگر ،استاد تاج محمدیاری...
و استاد ظاهر آشکارا از اثر این بیماری داعیه ی اجل را لبییک گفتند وبه ابدیت پیوستند و همه ی ما را اندوهگین
ساختند .اینها هریک سرمایه بزرگ معنوی ما بودند .برایشان از دربار خداوند بزرگ جنت فردوس استدعا نموده
برای دوستان و اقارب شان صبر جمیل و اجر عظیم را خواهانیم.
استاد آشکارا یکی از بنیانگذاران مجمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان بودند .او باالثر محبت و عالقه ایکه به علم
و دانش و خدمت به کشور داشت درین نهاد علمی تالشهای صادقانه نمود .سفرها ،بیخوابیها و مشقتهای سفرهای
طوالنی را تحمل کرد ،ولی روشنا یی دانش را به اهل مسلک وتخصص وهموطنانش نثار نمود .ایشان در امور
سازماندهی جلسات و تدویر کنفرانسهای علمی مهارت عالی داشت ،جلسات را طبق خواست رهبری مجمع دانشمندان
و متخصصان افغانستان خیلی عالی سازماندهی میتوانست وبا رهبری مجمع همکار صادق بود.
استاد آشکارا در محیط شهر کابل؛ خصوصا ً در حدود سراجی ،شوربازار ،باغ قاضی تا شاه دوشمشیره (این حدود
شهر اصلی وقدیمی کابل) دوره طفولیت اش را سپری نمود .طی سالهای دهه چهل شمسی به مکتب رفت؛ آوانیکه
هنوز عیاران در ګذرباغ قاضی وبابای خودی ،سنګتراشی ،چارچته ،بارانه ،ګذرسردارجانخان وکاه فروشی مشاهده
میشدند او از چنین عیاران سخاوت را آموخت و از بزرګواران صادق و راستین تربیت یاد ګرفت .او از متن قشر
زحمتکش سر بلند نمود و آرمانهای خدمت را به همین مردم داشت .در آن زمانیکه چهره های مانند صوفی عشقری،
استاد سراهنگ ،حاجی صالح ،آغاصاحب فخرالدین ،مریدان خلیفه صاحب مسگری و سایر چهره های پاک نهاد
برقلوب صالحان سلطنت داشتند .باوجدان ترین و منزه ترین منسوبین معارف معلمین مکاتب بودند و راستین ترین
موسفیدان وکالی گذر و منور ترین افراد در ادارات کار میکردند ،اینها همه مربوط به همان قشر والیه ی جامعه
بودند که آشکارا نیزبدان تعلق داشت .ولی آن قدح بشکست و آن ساقی نماند .اکنون فقط تک شمار چهره های تربیت
یافته آن دوران و آن محیط مانند شادروان آشکارا؛ آن وقتها ،آن محیط ،آن خدمتگزاران و آن خلوص و پاکی را به
یاد ما می آورد ،ولی اینک آهسته آهسته آشکارا و همسنین او نیز آفتاب لب بام گشته ایم.
من به مناسبت وفات شان عمیق ترین تاثرات و غمشریکی ام را به اعضای فامیل ،تمام اقارب و اعضای مجمع
دانشمندان و متخصصان افغانستان عرض میدارم.
یکی از خصوصیات برجسته ی استاد آشکارا مهمان نوازی و سخاوت شان بود .استاد آشکارا اززمان تاسیس مجمع
دانشمندان و متخصصان نه تنها با قلم وقدم در راستای آرمانهای ان کوشید ،بلکه از هیچ نوع مصارف مالی و تحمل
مشقتهای سفرها نیزدریغ نکرد .طی سالیان  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷ایشان دو بار به کابل آمدند ،روزهایکه در دفتر این
مجمع جلسات میداشتیم استاد آشکارا آستینها را بلند نموده به استقبال از ورود اعضا و مهمانان ،تهیه غذای چاشت و
تقدیم چای به اعضا و مهمانان می پرداخت باوجودیکه ایشان از اروپا آمده بودند ،باید اعضای بخش داخل
کشور(ځصوصا ً کابل) مهانداری میکردند ،اما استاد آشکارا این اجازه را نمیداد ،خود تمام مسایل را بدوش میگرفتند
و بعد هم در جریان جلسات بهترین طرحهای شانرا ابراز می کردند .او نمونه تواضع ،صمیمیت و کاروتالش بود.
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او اندوخته های مالی اش را که از اروپا می آورد در کابل مصرف میکرد تا در مراکز علمی و پوهنتونها کنفرانسهای
علمی دایر گردد .در پرداخت مصارف قرطاسیه ،پرنت ،ترانسپورت و خرید و تهیه سایر اجناس مخلصانه سخاوت
میکرد.
در موجودیت او جلسات و نشستهای مجمع مانند فضای یک فامیل میبود .در سال ۲۰۱۸م .یکی از کنفرانسهای مجمع
در مادرید اسپانیا دایر شد .ازینکه درماه حوت شهر کابل هوا سرد بود ،من با باالپوش و جاکت دبل روانه میدان
هوایی گردیدم ،زیرا چندین بار درین میدان خاطره هوای سرد خواجه رواش را به یادداشتم ،ولی وقتی به مادرید
رسیدیم هوا گرم بود ،من فقط یک بیک کوچک داشتم  ،در آنجا باالپوش را از تن بیرون کردم  -چون در بیک جای
نبود -مجبور آن را دریک خریطه پالستیکی ګذاشتم  .انتقال این خریطه با بیک مشکلی ایجاد کرد ،شادروان آشکارا
از هالند به مادرید تشریف آورده بودند ،وقتی این تکلیف خریطه پالستیک وباالپوش کالن را دید ،فوراً بیک خودش
را تخلیه و آن باالپوش را در بین آن منظم قات کرده ګذاشت و وسایل مختصر خودش را درهمان خریطه ی پالستیک
ګذاشت که نزد من بود .هرچه اصرار ورزیدم نپذیرفت .این یک مثال کوچک از روحیه همکاری و عواطف انسانی
شان بود .من یقین دارم تمام دوستان و اعضای مجمع خاطرات نیک وشرین ازیشان دارند :جناب پروفیسور صاحب
حکمی ،داکتر صاحب ترابی ،جناب فرهود ،جناب داکتر صاحب سیدعارف ،جناب انجنیر صاحب حمیدی ،څارنوال
صاحب سالک ،انجنیربخیتاری  ،داکتر صاحب روستایی ،پوهاند صاحب دوکتور سید رفیع هللا حلیم و همه اعضای
مجمع شاهداند؛ هر زمانیکه از جلسات مجمع یاد اوری میشد از لطف ،مهمان نوازی ،سازماندهی جلسات و تالش
مخلصانه ی مرحوم آشکارا صحبت به میان می آمد.
با استاد آشکارا در روزهای خیلی مصروف که بایدآمادگیهای برای کنفرانسهای علمی میگرفتیم ،در فرصتهای کوتاه
از خاطرات کابل قدیم یادآوری میکردیم ،از کار های قلمی همدیگر آگاه میشدیم ،از وضعیت دانش در کشور صحبت
می نمودیم و برای آینده کشور اظهار امیدواری میکردیم .چند نوشته شان در جرمن-افغان انالین نشر شده است .یکی
از آرمانهایشان توسعه و ترویج علمیت و روشنګری درافغانستان بود .خداوند ایشان را غریق رحمت خویش گرداند.
یکبار دیکر مراتب تسلیت و اظهار تاثرات خود را به تمام اعضای مجمع دانشمندان و متخصصان ،اقارب و دوستان
استاد آشکارا مجددا ً یاد آوری مینمایم.
بااحترام
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