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داکتراکرم عثمان

يک سده صداقت و صفا
به مناسبت نودمين سال والدت پروفسور جوادی

»ممکن است ھمه چيز اتفاق بيافتد ولی يک چيز ممکن نيست -ممکن نيست
که انسانھای بزرگ وعاقل که سرھای پرشور دارند وبرای فرھنگ وآدميت
می رزمند از ھمه جا واز ھمه اعصار روی زمين برچيده شوند«.
مصداق راستين وواقعی وجيزۀ باالپيامبرزادۀ باال مرتبت جناب ميرحسين شاه خان جوادی می
باشد.
من از شصت سال به اينطرف افتخار دوستی اين بزرگمرد را حاصل کرده ام ،از روزگاری که
ھنوز آموزگار مستقيمم شاد روان محمدحسين طالب قندھاری چھره در نقاب خاک نپوشيده بود،آن
وقتھا طالب قندھاری وحضرت جوادی در محلۀ باغبان کوچۀ کابل ،زير يک سقف زندگی ميکردند
ومنکه مريد ومخلص آن دو بزرگوار بودم ھرچند گاه يک بار به زيارت آنھا ميرفتم واز محضر
مبارک شان فيض می بردم.
طالب زن نگرفته بود و با خلوت خويش عالم درويشانه ای داشت .اولھا آن دو فرھيختۀ
قندھاری را برادران ھمخون وھم تبار می پنداشتم ،مدتھا گرفت تا دريافتم که آنھا فقط باھم ھمشھری
می باشند واز گذرتوپخانۀ قندھار به کابل آمده اند .يک قندھاری ديگر نيز با آنھا زندگی ميکرد که
نامش فقيرگل بود .او ظاھراً خدمتگار آنھا بود و برای آن ھردو صادقانه خدمت ميکرد .فقيرگل
معموالً چاشتھا شوربا می پخت وسر سفره دو سه عدد نان حاد وداغ با مقداری مخلفات می چيد .سالھا
بود که فقيرگل مشغول ھمين تکرار مکرر بود وخسته نميشد.
آنھا تقريبا ً ھميشه مھماندار بودند .از دور دست ترين روستا ھای افغانستان ،از ھرتيره وتبار،
کسانی در آن مھمان سرای گرمی می ديدند وشاھد سخاوت وکرامت جوادی وطالب بودند.
اکنون طالب در گورستان گمنامی در شھر قـم آرام گرفته است .او در آن زيارتگاه از اثر
ستمگران داخلی پناه گرفته بود ومشغول تدوين وتأليف کتاب ھايی در بارۀ تاريخ وادبيات افغانستان
بود .از او چند مجموعۀ شعر بزبانھای فارسی و پشتو به يادگارمانده است.
ولی حضرت ميرحسين شاه خان جوادی ،اين پيامبرزادۀ دلير وتجسم کامل وطندوستی
وانساندوستی در تمام درازنای حيات پر بارش سينه سپر کرد و در گرما وسرمای کابل زير باران
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گلولۀ گرگ ھای وطنی وخارجی ،زانوی شکيب در بغل گرفت وبدون گزافه ھزاران شاگرد جان نثار
را تحويل جامعه داد .بدون شبھه جناب ميرحسين شاه خان جوادی؛ نماد والگوی بی بديل فرھنگ
ومعارف افغانستان است .وکمتر استادی چون او حدود يک قرن برای تنوير وبيداری وجدان اوالد
اين آب وخاک خدمت کرده است.
اين قلم واين شاگرد وفا شعار ،نودمين سالروز والدت ميمون آن استاد نستوه را مبارک باد
عرض ميکند و اميدوار است که اين روز فرخنده برای پوھنتونھای افغانستان ماندگار بماند و به سنت
قدر دانی از دانش ودانشمندان مبدل شود.
به اميد آنروز وآن کار
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