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 1تر 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

 

۲۰/۲۰/۰۲۰۲         ف. فرزام

         

 «!جهادی -خادی » مرگ یک شاعر سرشناس 
 

 بسایتو. داد خبر ، بارش محب ، شاعرافغان مرگ از سطر دوسه با فقط ، سی. بی. بریتانیا،بی پراکنی سخن دستگاه

 نسل ذهن در او آرمانی تصویر  تا نداشت ای اشاره بارش، مرحوم حزبی یا سیاسی موقف به هرگز سی. بی. بی

 !نشود مکدر و شکسته وطن، امروز

 !است آشکار دروغی این و «بوده ای رسانه کار مصروف اخیر دهه دو در بارش محب» میگوید، سی.  بی. بی

 بود؟ که بارش واما

 اب افغانستان، به شوروی هجوم بدو از که د بو خلق دموکراتیک حزب پرچم شاخهء از جانفدا و سرسپرده عضوی وی

 البانق حقیقت»  نویسندگان از هم بود «جوانان درفش»  گردانندگان از یکی هم. کرد همکاری و ،همنوایی اشغالگران

 . حاکم حزب فرهنگی بازوی دو ،«ثور

 چندین از موصوف داشت، را دیگر سازمان چندین عضویت هم میکرد، تدریس کابل پوهنتون در هم ، بارش محب

 .گرفت می معاش مرجع،

 تعظیم به کرملین، سردمداران ستایش جای به و کرد عوض را اش قبله ، بارش محب نجیب، داکتر سقوط از پس

 آن کمترین شاید که یافت دست عالی مقامات به کرزی، حکومت دوره در بارش.  شد متوسل ، مسعود شاه احمد

 .بود( کاپیسا) البیرونی پوهنتون ریاست

 حسین سید کوهدامنی، بیرنگ چون منافقانی کنار در «نظار شورای»  برای سازی مدیحه با بارش محب

 !داد تبارز خویش از را گدامنشی اعالی نمونهء آنان، همانند و روئین فخری،رازق

 !افتاد زندان به زمانی مدت دولتی، اموال به دستبرد و اختالس جرم به کرزی دورهء در بارش محب

 به راجع اش گونه گزارش در نظار، شورای لیسان کاسه و سیاه ارتجاع خواران جیره از ماندگار، روزنامهء

 خاک معاصر، تاریخ و امروز نسل وبرچشم نکرده بارش بودن «پرچمی»  به ای اشاره حتا بارش، محب درگذشت

 :گوید می کابل چاپ ماندگار. است پاشیده

 ! گــذشت در دردمند پنجشیر شاعر»

 ۰۰ شنبهیک) دیروز فرهنگی فعال هایچهره از و کابل دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشکدۀ استاد بارش محب 

 .درگذشت قلبی ایست اثر از و سالگی هشت و پنجاه عمر به( اردیبهشت/ ثور

 ردرگی را خود عمر سال سی از بیش است، شده شناخته «دردمند پنجشیر» معروفش شعر با بیشتر که بارش محب

 .داد درس را پژوهان ادبیات از نسل چندین و بود افغانستان جوانان دهی آموزش

 سال در که احمد عزیز فرزند بارش هللامحب که است شده ثبت گونه این بارش محب مرحوم فشردۀ نامۀگیزنده

 هانج به چشم فکرروشن خانوادۀ یک در پنجشیر والیت آبشار شهرستان باباعلی شاداب و سبز سر دهکدۀ در ۰۳۳۱

 .گشود

 شورک تمدن و فرهنگ به تالش و سعی که بس از شد کابل دانشگاه شامل لیسه و مکتب مسجد، از پس بارش هللا محب

 انیدرس پایان به موفقانه به و شده دانشگاه این فارسی ادبیات و زبان دانشکدۀ شامل فراوان عالقۀ و شوق با و داشت

 از شعرهای جمله از و کرد پیدا امروز کالسیک شعر با آشنای مقدار و برداشت بار مقدار بارش روزگار آن در

 «.گردید مستفید دورانش شاعران از بخش ثمر نظریات و فرخزاد فروغ نیما، سپهری، سهراب شاملو، شاعران

  است این عریان حقیقت درمییابیم، را حقیقتی کمتر شد، اقتباس «ماندگار»  از که باال گزارش در

 شاطهم جزو ، نظایرآن و الیق سلیمان و پنجشیری دستگیر گردانی، حبیب،پژوهان اسدهللا کنار در بارش، محب که 

 .بود «حاکم حزب سبد سر گل »و گر سلطه دستگاه مقرب ازفرهنگیان کرملین، سردمداران زشت ۀچهر گران

 مگر ، کند معرفی!« جامعه خدمتگار فرهنگی و شاعر»  عنوان به را بارش میتواند، دیوانه، کدام 

 است؟ شدنی
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