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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

  

 ۲۳/۰۸/۲۰۱۵                                                                   رشید خالق

!نمی میرد ،آهنگ و  

را به ) که همه دوستان اش بخاطراردات وی آصف جان می گفتند ( درگذشت شخصیت ملی و مترقی کشور مرحوم آهنگ 
 خانواده و بازماندگان اش ازصمیم قلب تسلیت عرض میدارم 

 
افغانستان بود که روحیه وطن پرستی ، عدالتخواهی و مقاومت قرن بیستم قامت دربین روشنفکر ان وم آهنگ مرد استوار مرح

آینده افغانستان به میراث گذاشت .  ایشان مرد مهربان وآگاه از رمز راز تاریخ معاصر افغانستان بود  با های را  به نسل 
رهنگ کهن بار ادبیات و فرهنگ رابطۀ  عمیق ودقیق داشت و نسل جوان را همیشه  با روحیه ی عالقه به  مردم و ف

افغانستان توصیه می نمود . مرحوم آهنگ  بی دون شک سمبول شکیبایی و همزیستی برادرانه بود  با بیگانه پرستان  و خود 
هرشکلی وهرنام بودند نفرت داشت ؛ شعرمی خواند ، می نوشت وعالقه  بافت  واز افراطیون که به نهفروخته گان نساخت و

  داشت. مفرطی با فرهنگ دیرینه وطن 
 

بود، ایشان روزها و شب های سرد زمستانهای کابل را در زندان دهمزنگ فقط بخاطر یک آرمان  آهنگ  طنین مقاومت قرن
  آبادی وآزادی انسان کشورش سپری کرد. ولی دریغا که ... 

 
افغانستان را  یک مرگ این مرد مومن جنبش ترقی وتعالی اش  کوچک  بحیث یکی از ارادت مندان و دوستان آری ،  من 

میدانم  به ایشان ازدربارخداوند متعال آرزوی بهشت برین و به دوستان و جنبش مقاومت و ترقی افغانستان پذیرضایعۀ جبران نا
 با زماندگان اش صبر جمیل میخواهم . برای 

 
 و آهنگ نمی ممیرد ...  

 پروفیسور عبدالخالق رشید استاد پوهنتون کابل
  ادمنتون کانادا
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