
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 ۱۹/۰۷/۲۰۱۸           داكتر مصطفي آریامل
 

 استقبالیه
 

 از مملو هاي نوشته و" است ساخته مارا كشور ملي هٔ شیراز افغانستان و افغان كلمات" به معنون هٔ مقال از استقبال به
 جناب ملي هاي ارزش حامي و احساس با نویسنده و شمس عزیز صاحب داكتر جناب حرارت پر و حقیقت ،صفا

 .مینمایم تقدیم ذیل عنوان با را ام شخصي خاطره یك خالدي، نوراحمد
 

 !داد نجات مرگ از مرا كه پشتوني یك
 

 :میشود خالصه چنین بسپارم نشر به آنرا میخواهم كه دالیلي
 با هایي پشتوانه كه را ما مردم اجتماعي هاي ارزش و فرهنگ خاص، اخالق خاطره، آن كردن بازگو با .1

 .باشم آورده تصویر به هستند ما بقاي براي هندوكش و پامیر هاي هاي كوه چون صالبت
ً یقین من شتذسرگ .2  و نبوده استثنائي صورت هیچ به داده رخ ما وطن در كه حوادث مكرر هاي طوفان در ا

 .بود خواهد شده تكرار درامه عین دیگر هاي نحوه
 

 .یدئمینما وقف آن خواندن براي تانرا گرانبهاي وقت ازینكه قبلي امتنان. ام خاطره و شما این
 

 حیث به و بازگشتم كابل به ،1977 سال در انگلستان از چشم رشته در تخصص اخذ و عالي تحصیالت ختم از بعد
 .گردیدم مقرر كابل نور شفاخانه در سرویس شف

 

 .داد رخ پرچم و خلق منحوس و نامنهاد انقالب یا ثور هفت هٔ فتن كه بود شتهذنگ رجعتم از ماه شش
 

 پولیتبوروي مهم عضو یك بود غلطیده ها چپي جبهه به كه آشنایانم از یكي روزي كه بود 1978 سال اواخر در
 .آورد نزدم چشم معاینه براي و كرده همراهي را سیاسي

 

 و تیره و غلو هاي بروت بلند، قد با میكرد، جلوه ساله چهل حدود در كه مذكور شخص مروجه، تعارفات از بعد
 :كرد آغاز چنین چشم معاینه براي را خود آمدن علت غرور، با آمیخته سلوك

 

 پرده چشمانم از یكي بعد سال چند كه بودم نظامي رشته در عالي تحصیالت مصروف مسكو در من صاحب، داكتر
 (.میشود یاد مروارید آب فارسي/دري زبان در cataract یا پرده)كرد پیدا cataract یا سفید
 یا عدسه و گرفت صورت cataract عملیات مودرن، هاي شفاخانه از یكي در چشم متخصصین تجویز به نظر

Lense كردند پیوند چشمم در را مصنوعي. 
 

 .بینم مي آلود غبار را چیز همه و كرده ظهور پرده دیگرم چشم در حاال كه داد دوام وي
 

 تصدیق یك تا مینمایم خواهش شما از صاحب داكتر نیست، میسر افغانستان در فعالً  مصنوعي عدسه غرس چون
 .شود انجام مسكو انستیتیوت همان در من دیگر چشم عملیات تا كنید لطف برایم

 

 .شد تشخیص جراحي قابل شان cataract مایكروسكوب، زیر معاینه از بعد بود، مدلل شان خواهش
 

 غیر عوارض تولید سبب دارد مصنوعي عدسه دیگرش چشم حالیكه در عدسه، غرس بدون cataract عملیات
 .میشود دید تحمل قابل

 

 .بود شده گنجانیده آن در اي كننده اقناع طبي دالئل كه نوشتم برایش تصدیقي
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aryamal_m_esteqbalia.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aryamal_m_esteqbalia.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ....  .شد مسكو عازم دولت مصرف با و گردید منظور مختلف هاي كمیته طرف از وي تصدیق
 

 كرد سرگوشي من با پریشان سیماي با دفترم پیادهٔ  بودم مصروف نهایت شفاخانه در روزي و شتذگ اي هفته چند
 و جست شمارا دروازه دهن در مسلح عسكر دو و منصب صاحب یك با عسكري جیپ موتر یك صاحب داكتر كه
 .ببیند را شما میخواهد منصب صاحب و میكنند جو

 

 و حزبي منصب صاحب همراه دولتي پیج موتر آمدن و نداشت وجود حیاتي صیانت هیچ كه روزگار آن در
 .داشت خود با را مرگ پیام اً اكثر مسلح عساكر

 

 من از دبانهمؤ  حركات و ها حرف با وي. گفتم آمدید خوش انتظار اطاق در را مذكور منصب صاحب بعد دقیقه چند
 .ببیند تنها مرا دقیقه چند تا كرد خواهش

 

 .كردم باز را ام شخصي دفتر و رفته باال منزل به
 

 .بودم داده تصدیق برایش كه بود كسي همان منصب صاحب این
 

 :سخنانش اینهم و كرد نزدیك من به را خود چوكي
 

 .است مقصد دو براي شما نزد امروزم آمدن محترم؛ صاحب داكتر
 و بود موفقانه كامالً  كه شد عملیات مسكو در نیز دیگرم چشم شما تصدیق كمك به كه میكنم تشكراً قلب شما از اولتر
 .ندارم دید تكلیف نوع هـیچ حاال

ً شخص را خود قدرداني خواستم اید نموده من به كه احساني مقابل در  كه اینست دوم هدف  .دارم اظهار شما به ا
 

 :گفت مالئم نهایت صداي با و كرد نزدیكتر من به را خود چوكي
 با و بوده غرب هٔ یافت تعلیم برعالوه .نیستید ما ایدیولوژي و مسلك در شما كه میدانم را این محترم صاحب داكتر

 .میكنید كار ها يئامریكا
 .است درج تان هٔ بار در هم ها راپور بعضي

 

 هرچه كه میكنم توصیه برایتان و است" سرخ لست" در شما نام كه میگویم همینقدر شما، احسان اداي براي صرف
 !كنید ترك را وطن زودتر

 

 .نگویم چیزي كس هیچ به طرف، هردو مصئونیت براي كه نمود خواهش اً اكید وي
 

 .بود كرده هموار نیز خود براي عظیمي هٔ مخاطر دهد نجات مرا اینكه براي مذكور منصب صاحب
 

 .بود پكتیا از میكنم فكر نامبرده
 

 :تعزیز و تبصره
 

 دین، قوم، نژاد، رنگ، نظیر كننده تجرید هاي مرز همه شود انسان هٔ اراد بر حاكم انساني نیك عواطف زمانیكه
 .میكند نابود را سیاسي مرز و ایدیالوژي مذهب،

 

 برساند، من به را خود تا كشاند را او و گشت مستولي دلیر پشتون آن بر اش بومي فرهنگ قوت و نیك عواطف
 .دارد ابالغ من به نجاتم براي پالني و كرده ادا  َدین

 

 مرا خویش هٔ شیو آن با همچنان و است داده نجات را فامیلم و خودم حیات من پشتون بردار یك كه كنم كتمان نمیتوانم
 .است بخشیده ناگسستني پیوند فرهنگ صاحب هاي پشتون همه به
 
 احترام با
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