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 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

 ۱۳/۰۴/۲۰۱۹        مسعود فارانی 

 اظهار امتنان از عقابان بلند پرواز افغانستان
ت شان برتر ازکوه های  مقدمه:  جریانات اخیر بعد از سقوط دوره داوود خان که اولین حمالت دشمن بر وحدت ویگانگی مردم ضربه وارد نمود . مردم را که سطح خواس

ناعت وبزرگی راه ترقی وطن بود به وسیله ای اشخاص کمظرف به حالت نزولی روبه سقوط نهاد. با این مقدمه دو خاطرۀ را بشما یاد آورمی شوم که مربوط مپامیرو بابا  در 
 ملت ماست.

 دارم !گرامی افغانستان بلند پروازکنونی عزیز  یهاودر اخیر اظهار امتنان از عقاب 

 

زعیم ملی پشتونستان،  خان عبدالغفار خان در دوران سلطنت ظاهرشاه، بکابل آمده بود. موصوف در بازدید ازچند لیسه ای  اول :خاطرۀ 

 ؟برای چه درس میخوانی طرح نمود واز هریک جداگانه چنین پرسید:  12کابل سوال را از شاگردان مختلفه ای صنوف 

میخواهم درس بخوانم تا در آینده مظهر خدمت به جامعه بودند به این مضمون که:  جواب راکه  از شاگردان گرفت درمعنی باهم یکسان 
.  این جواب جوانان افغان که تعدادی زیادی از شاگردان،  چنین خدمت را عاشقانه در سرآرزو داشتند،  بین افغانها یک امر خود شوم

عادی و روتین بود. اما عبدالغفارخان بزرگ مرد تبصره برآن چنین داشت: من به سطح جهانی در مکاتب مختلفه انگلستان،هندوستان، 
دیگر  عین سوال رااز شاگردان  نموده بودم وجوابی راکه دریافت  داشتم با جواب شاگردان افغان فرق  زمین امریکا،  پاکستان وچند جای 

.  اما در مکاتب افغانستان چنین نبود افغانها مکتب میخوانم تا درآینده بتوانم مخارج خود را در آوریم تا آسمان  داشت، آنها میگفتند که :   
دمت وطن غرض ارتقاء وترقی کشور و مردم شان آرزو داشتند. این جواب ارزشمند افغانها مرا در حیرت با همت بلند آموزش را در خ

 انداخت وبر من تأثیر بسزای گذاشت.  
جواب جوانان افغان مرا متیقن ساخت که دوستی وحدت ملی مردم این سرزمین اگر پایدارباقی بماند ، این  سرزمین به هیچ صورت دستخوش  

 اجعه نخواهد شد. وتاریخ این سرزمین گواه براین مدعاست.سانحه وف
  

در زمان ریاست جمهوری  مرحوم داود خان سمبول بیرق یک عقاب تعیین شد. باید بدانیم که این عقاب چه مفهوم  دوم : خاطرۀ 
 داشت. 

قصۀ دارد که ریشه در فولکلور مردم جامعه افغانی  عقاباین 
داشت.  ماکسیم گورکی نویسنده  شهیر وجهانی شدۀ روسی این 
قصه افغانی را  سالهای قبل  در اوج شهرت خود بخاطر دوست 
داشتن افغانها  باز نویسی کرده بود. قصه ایکه سالها بعد دوباره 

 بفراموشی سپرده  شد. 
تحت  1352حوم داود فارانی در سال این قصه به همت  مر 

با نثر فاخرمنحصر به داود فارانی بازنویسی  مرگ عقابعنوان
مونیخ » مجله کاوه  در  48و  47شد وهمان سال در شمارۀ 

 نشر گردید. به این لینک  ذیل مرا جعه شود:« آلمان
https://www.noormags.ir/view/fa/search?q=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

n=creator&index=+%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8&f_auf=103775&origi  

 شکوفه های شعر، در کشور افغانستان
 ؛طهوری، ناصر ؛الیق، سلیمان ؛فارانی، داود ؛فارانی، محمود ؛انیسه لطیف:  شاعر
 (122تا  117از  -صفحه  6) 48و  47شماره  - 1352بهار و تابستان  « کاوه )مونیخ آلمان(: مجله
   ...سستی مرگ را در البالی عقابها میگویند وقتی نوشته شده یک قصه فولکوریک از افغانستاندوباره  عقاب مرک فارانی

 

بازکرده نتوانستم ومتن ذیل را از در لینک فوق  متاسانه من متن اصلی نوشته را که در کارکمپوتر بیسوادتر ازمن کسی نیست 
را حماسی این حکایت تا آن محتوای ارزشمند  رقم نمودمرا خود که بیش ازنیم قرن قبل خوانده بودم چیز چیزی  ذهن قاصر

 کرده باشم. تقدیم حضورشما بزرگانفراموش نشود خاطره این قصه فولکلوریک عالی وطنم افغانستان اینکه بقصد 
 

 مرگ عقاب:
 :آمده استجانب مردم بمیان  ازواین قصه حاکی از همت و مناعت  وبزرگی افغانهاست که معرف جوهریت افغانیت بوده 

 

 مادرکالن پیری از عقاب ها بود که برای نواسه های نوباوه خود قصه می گفت که:  بود نبود
یک زاغ مزور،  وادار شد بود تا طرح دوستی  در زمانه های قدیم عقاب  جوان وکم تجربۀ وسادۀ بوده که  بنابه خواهشات 

اش را با زاغ  برقرار کند. زاغ با اصرار دوستی وپیشنهاد خدمت  به عقاب ،عقاب را رام کرد. عقاب که  ذاتا ًدارای همت بلند 
 و مبرا از هرگونه حیله  گری ومکارگی بود با زاغ  آرزومند دوستی،  از سر لطف در حشرونشر شد. 

ستی ها، بر صداقت عقاب، غالب می شود و عقاب کم تجربه را با دالیل که خاصه زاغان حیله گربود، آهسته آهسته، زاغ با ترد
 به چیزهای وسوسه  وترغیب می نماید که خواست و توجه عقاب بر آن نبود. 
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 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

 

برایتان سخت وپُر ازمشقت  که درین کوهای برتر سربفلک  کشیده بدون آب ودانه  زندگی  تلقین میکندزاغ مزدورانه به عقاب 
نیست؟ وچرا روزها گرسنگی وتشنگی را تحمل می کنید واز بلندی ها فرود نمی آئید؟ بیانید  با من که امروز شما را بجای 
ببرم تا ازچنین مشقت وسختی  ها رهایی یابید. درآنجا زندگی سهل وآسان را تجربه خواهید کرد و با شکم سیر وآب فراوان 

 ت با شادی وسرور زندگی راحت را ادامه خواهید داد.در ناز ونعم
عقاب از منشاء  مناعت طبع که داشت  گمان نمیکرد که زاغ  )رفیق جان بجانی شده( روزی به اوخیانت کند. عقاب به زاغ 

 باور پیداکرد  وبه سخنان فریبندۀ او اعتماد نمود.  
ای سر بفلک بابا گذشت و به سطوح حضیض کنار جویباران  کوچک عقاب به رهنمایی زاغ از بلندای همچون پامیرات وکوه ه

که جای گردش مرغهای خانگی بود رفت. به رهنمایی زاغ ازکرمک های لب جویباران  بحد کافی خورد تاجایکه سیر شد 
کوهای وهرگز چنین سیری را در زندگی اش تجربه نکرده بود. خالصه آب وخوراک زیاد دستگیرش شده بود وبرای چند روز

سربفلک کشیده  وجایگاه اصلی اش را فراموش نمود،  عقاب مست خوردن وآشامیدن بود این منوال چندی دوام  داشت روزی 
شد که عشق پرواز های بلند عقابی اش که دربلندی ها خصلتا ًپروازمیکرد بیاد اش آمد و برعکس، این خوردن وآشامیدن ها 

به زاغ گفت من دیگرنمیتوانم با این خفت که برایم نشان داده ای بسازم، من میروم تا  اورا سخت ذلیل  ودرمانده ساخته بود. 
 غ خندید وچیزی نگفت.زادرآن باالها دوباره زندگی سربلند خودرا از سر بگیرم.  

 عقاب ازکنار جویباران بقصد بلندی ها پرواز کرد و از زاغ  مزور که اورا به خفت و پستی ها عادت میداد جدا شد.  
عقاب روبه بلندی های سربفلک کشیده  کوهستانات بلند در پرواز شد . در هنگام پرواز هرچه تالش کرد تا از خیل زاغان که  

 از کند  مگر چنین توان مثل گذشته برایش میسر نشد ودلش سخت شکست.باالی سر او در پرواز بودند  بلندتر پرو
درین دم مادرکالن عقابها سکوت نمود ازچشمانش قطره اشک فرو لغزید و چنان غم گین شده بود که بغض راه حنجره اش   

أثر بودند.  فضای آشیانه را مسدود ساخت و از سخن گفتن  بازماند. نواسه های کنجکاو از غم بزرگ مادرکالن مغموم شده  مت
شان ازصدای درد آور مادر کالن که سالها از شجاعت ودلیری حکایت داشت،  اکنون دلگیر و غم انگیز شده بود. نواسه ها 

درانتظار ادامه حکایت ناتمام  ، آنهااز شنیدن چنین قصه نارام پریشان بنظرمیرسیدند. وخود را بکنارهمدیگر می فشردند
. اما مادرکالن هنوز رمق ادامه  قصه را نداشت. چه شدماری داشتند تا سرنوشت بعدی عقاب فریب خورده مادرکالن لحظه ش

 تا اینکه کوچکترین نواسه اش سکوت را شکست وبا ترس ولرز پرسید که باز  چه شد مادرکالن؟  
 مادر کالن یک نفس عمیق کشید وبا درد ودریغ و اشک ادامه داد: 

متاسفانه عقاب فریب خورده دیگرهرکز نتوانست ازخیل زاغان بلند تر پرواز کند و بدبختانه با حسرت وبدبختی در ذلت وپستی 
 دند.ختم گزیاز وی دوری  هاوبدنامی به تنهایی مـُرد وتا دم مرگ عقاب

 

  هار حقیقت معرف شخصیت های با مناعت ازعقاب، دزاده شده استما که از تجربیات آنها  مناعتیاد آوری این قصۀ فولکلوریک مردم با 
منسوب می شود.  این بلند پرواز وشکسته نفس تمام افغانهای با شخصیت کشور ما از سراسر افغانستان است و به تمام اقوام نجیب کشورما 

یزی شد. گرچه شخصیت تصنعی یاد آوری بخاطر شد که غایله از جانب سیاه دل  ترین نا کس در موقع حساس جامعه،  نامردانه  طرح ر
خود غایله ساز را به نمایش گذاشت مگربی خبران بیشتر به میدان نفاق کشیده شدند، همچنان این غایله  سبب منکوب شدن شخصیت ناشناس 

 .مؤفق شداولین بارگری درین هرزه نیزگردید،  سیاسنگ  سیاه دل خواست آب را خت کند وماهی مراد شوم اش را صید نماید که 
   

دانشمند گرامی عقاب قلم و »کشور در نظاره بودند هریک مانند  ردقیق نگ ایهدر چنین وضعیت شخصیت ها و ذواتی که همچون عقاب
خانم فرهیخته »و «   خانم دانشمند محترمه نصیبه اکرم حیدری عقاب مادر مناعت وبزرگی» و« دکتور زمان ستانیزیمحترم  ،دانش

 «صفا وبزرگی  ،خانم فرهیخته سهیال الکوزی عقاب بردباری ومتانت عقاب مادر» و  «وطن ومردم سرزمین اش آشاابوی عقاب عاشق
استاد وطندوست شخص عمیق »  ،«استاد ارجمند پوهنتون دهلی، دکتور خالق رشید  شخصیت ملی و عقاب دقت وبزرگی با مناعت بلند»،

استاد حسیب هللا  شاعر نویسندۀ اندیشمند انساندوست و آگاه همچون عقاب »،  «ملی نگر و دارای اسم با مسمی و عقاب حقیقی با مناعت
جناب استاد سیستانی »،   «ارجمند آگاه  جناب محترم قاسم باز عزیز که باز حقیقی ملی اند »،  «بلند پرواز در راه اعتالی وترقی وطن

سرجایش نشاند و همچون عقاب تیزهوش  اورا ،بود دادهبرون فریب که توانست گفته های ناروا ودور ازحقیقت را که ناشناس درحال 
دانشمند جناب احسان لمر عقاب بلند »،   «حقایق جناب صالح الدین سعیدی عقاب ملی گرا»،  « مستند آن الطایالت را باطل اعالم کرد

ودیگر    ،«اشم سدید دانشمند فرهمند عقاب بلند پرواز قلم  جناب سید ه»،   «صدای ملت افغان  یاهعقاب»، «تحقیق وتتبعات،قلم پرواز 
دوستانی که برویت منطق ودرایت توانستند در کنار ملت درد کشیده ما ایستادگی کنند و هجوم کفتاران را خنثی نمودند بنده منحیث یک 

ند ودرین هموطن کوچک ایشان، اظهار امتنان و سپاسگزاری  قلبی دارم. زیرا این بزرگان منافع ملی  را برتمام منافع دیگر ترجیح داده ا
 هنگامه بازار حاضر جز به منافع ملی  دیگر به هیچ غایلۀ  که نفی منافع ملی در آن دیده شود  اجازه نمی دهند. وبا اعتبار که در جامعه

 دارند ، مثل همیشه در کنار حق وحقیقت می ایستند.
 ؟از عقاب پرسیده شد : ایا ترس نداری که روزی ازآن بلندا به زمین به افتیگویند 

ا عقاب بلند پروازبا مناعت و تواضع گفت : من همچون انسان کمظرف نیستم  که با رفتن به باالها خود را گم کنم و تکبر اختیار نمایم. زیر
ینی هاست و در حال شکسته نفسی مدام زمین مادر را نظاره ئمن در اوج بلندی ها واز دل آسمان نیلگون نگاهم همیشه سربه زیر و رو به پا

 نم واز آن قوت می گیرم. این فروتنی من مرا ازتمام خطرها در امان میدارد.میک
 به امید یک افغانستان متحد در فضای خواهری وبرادری و آبادی ، نابود باد هرچه تفرقه انداز است.  

 را یقین دارم.بلند پرواز سرزمینم همیشه سربلند وسرافراز از فراز ونشیب زمانه ها مؤفق بدر آمده اند. این هایعقاب
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