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  ١تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، زې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکني: يادونه

    

  ٢٠١٥/ ٢٥/١١  پيکارپامير

 

 )؟"(عارف"نکتۀ آخر برای

 آنھم  ، "جرمن – افغان "رسانۀ در " عارف "آقای شدن متبارز وقصد قلمفرسايی درساحت گی زده ذوق وقتی

 کردم درک نخست وھلۀ درھمان ديدم، را ثور ی کودتا ج4د اين امين، 3 حفيظ دارازشخصيت وجھت شتابزده دردفاع

 سنجيده، کارنا اين با را خودش ميخواھد گويا و سفربپيمايد راه کوره  >زم، توشۀ فقدان در خواسته) اآق (که

 . سازد دچارگمرھی

 خون جوانان از يکی حکايتً دفعتا خواندم،) جرمن – افغان ( پورتال در را او " الوداع " سرودً اخيرا که آنگه

 – افغان (پورتال ھای خواننده با آنرا ھرگاه بود خواھد مورد به کرکردموف آمد بيادم درکابل اساسی قانون سالھای گرم

 : سازم شريک نيز) جرمن

 من و بود گفته وداع را جھان ازدوستانم پدريکی : کرد حکايت چنين داشت، صميمانه شناخت من با که جوان

 رھسپار غمدار، دوست زدن) خوانی فاتحه (يا تسليت منظورعرض به ديگر، ازجوانان تن دو با گرفتم تصميم

 در و بزرگ باغ يک محوطۀ درداخل خوانی فاتحه مراسم ديديم رسيديم، مقصود منزل به وقتی. شويم کابل چھارآسياب

 احترام ادای و ازاحوالپرسی پس. حضوردارند نيزدرآنجا محل اھالی از تعدادی و برگزارگرديده سرسبز درختان زير

 سخن به شروع آنجا ساکن موسپيدان از يکی شد، تمام متبرکه آيت يک قرائت ھمينکه و نشستيم درکنارسايرين متقابله،

 ماشا تنھا نه ديگر که ما. ميکرد صحبت ھمچنان وی و گشت سپری طو>نی دقايق. دادند گوش او به ھمه و کرد زدن

 سياست و جامعه مورد در پاره ورق چند و سرگذاشته پشت را فاکولته و مکتب صنف چند  بلکه بوديم، شده جوان 3

 آخراين " که گفتيم ھم ميان زيرزبانی بگونۀ و آھسته دلتنگی، و رشک روی از بوديم، نيزخوانده را ... و مبارزه و

  "           نميته؟  زدنه گپ فرصت ديگرھم کس ھيچ به ميزنه، چقدرحرف خواه مردخود

 و شد ما حرکت و حرف متوجه خودش، خاص ستوفرا ھشياری باساس يا و اتفاقی بصورت يا موسپيد، مرد

 ميخواھم حا>. زدم گپ بسيار که خيالم به! عزيز جوانان : " گفت نفر سه ما به خطاب دار، معنی مکث يک از بعد

  !"     کنيد صحبت بفرماييد بشنوم، آورديد، شھرتشريف از که عزيزانم ازشما

 از بگوييم؟ چه نميدانستيمً اص4 و گرفته قرار آنی چلنج چنين دربرابريک که ما : داد ادامه اينچنين من، دوست

 درحاليکه آنوقت،. شديم وپاچه ودست منفعل سخت بگوييم؟، سخن) دھاتی يا شھری(زبان کدام وبا ؟ آغازکنيم کجا

 مجرب، و موسپيد مرد. پرداختيم خواھی معذرت به جورميکرديم، و جمع گی شرمنده يکنوع با را خودمان

  : گرفت بخوانش اينچنين را شاعر قول ما، به خطاببارديگر

 سامانی و داريم سری ديارخود در ماھم که         سلمانی استاد ای متراش سرسری را سرم

  :خواندم چنين اين جوان، دوست آن به خنده با را ديگر شاعر قول زمان، درھمان من و

 شود نمی دريا که است دندوي از سيل             شود نمی مھيا کار اضطراب، از

 والس4م


