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شکارا، این نماد بزرگی و عیاری ثدر ر 
 
   ای استاد ظاهر ا

 

محترمۀ شان و خانم    حاجی عبدالقادر ساعت فروشکه در خانواده مرحوم  به پایان خود نزدیک شده بود    1956سال   تابستان 
طفلی به این جهان   ،در یکی از روز های خجسته  کابلوالیت    کوچۀ مال محمود، محلۀ شوربازاردر    بی بی حاجی حفیظه

ری! فریاد زندگی، صدا
 
شوب دیده گشود و با اولین فریاد ها ندای زندگانی را در فضای خانه و خانواده سر داد. ا

 
ی از ئپرا

گنده از احساسات هستی و فراخوانی به نبرد پرتالش و بی پایان 
 
زندگانی. مادر در اولین دقایق حیات، شیر پاک خود، شیر ا

پاک وطندوستی، نوع پروری، متانت و پایمردی را بکام نوزادش بریخت و با نوای مادرانه ترانه های تهور و انساندوستی را در 
بارید از خوشی لبریز گردیده بود.  می  طفل که فروغ معصومیت از چهره اش  این زمزمه کرد. فضای خانواده از تولد  او گوش 
 به اتفاق مادر اسم او را محمد ظاهر گذاشتند. پدر  

هنگ  با گذشت زمان جان میجان    ظاهر 
 
 هائی ازگرفت و با ماحولش انس پیدا می کرد. مادر پیوسته با زمزمه های مادرانه اش ا

هسته با طبیعت زیبا او محبت و صفا در گوش 
 
هسته ا

 
شوربازار  دامنۀ شیردروازه و خواجه صفا و محلۀ  یسر می داد. طفل ا

ن چیره می شد. با این چیرگی ها روح کابل  
 
میخت و بر ا

 
ن می ا

 
و محیط پیرامونش عادت می کرد و با سختی ها و سفتیهای ا

کانون و هران،خوابا تولد برادران و    ، فزونی می یافت. در سالهای بعد  اش زندگانی در وجودش قوت میگرفت و نیروی امید
در دامان گرم خانواده و اجتماع بیشتر از پیش  محمد ظاهر  رفت و زمینه رشد و تکامل   فضای خانواده گرم و گرمتر شده می

ماده می 
 
 شد.   ا

شاگرد مک تب   عالمۀ نامدار کشور ابوالفضل بیهقی   اینک در مک تب ابتدائیه   ، دیگر هفت بهار زندگی را گذشتانده  محمد ظاهر،
ثار ذکاوت و تیزهوشی از ناصیه اش پیداست از صنفی به صنف   است. او که
 
دیگر چیزی   هی ئباال و باال تر می رود. مک تب ابتدا  یا

موختاندن به او ندارد و اینک
 
محمد ظاهر در می رود.    شاه دو شمشیرهبه لیسه    ، برای فراگیری درس بیشتر  محمد ظاهر  برای ا

موزد.  این لیسه با دو استورۀ مبارزه هرکدام شهید  
 
نها درس مبارزه می ا

 
شنا می شود و از ا

 
محیط عزیز طغیان و شهید پروانه ا

هسته به سن نوجوانی پا گذاشته درس های   اولیسه چیزهای جالب تری را در برابر چشمان کنجکاو او می گذارد.  
 
هسته ا

 
ا

موزد و  
 
موزش را یکی بعد از دیگری  مک تب را به تندی می ا

 
موزش جدیپشت سر می گذارد. سمراتب ا

 
 ، خت کوشی، پیگیری و ا

  لیسه پایان یافت و زمان تحصیل فرا رسید.   ۀتبارز جالب داشت. سرانجام دور وجود این نوجوان  ی بود که در  ئ ویژگی ها

اوضاع نا بسامان مملکت و امید به   در پوهنتون کابل است.   یمصادف با اوج مبارزات محصل   محمد ظاهر  ل یدوران تحص 
امان برضد  یب  زیاشتراک در ست مبارزه و  کارزارتغییر اوضاع و احوال جامعه، پای محمد ظاهر را در عرصۀ سیاست و میدان 

باد ا  یبر خرابه ها  ی و مترقیانسان   ۀجامع  کیاعمار    یبراکشاند. امید    مانیدژخ 
 
 ، عواملی بود کهن و نا برابر  یای دن  ن یستم ا

 ی رو یو ن   اش بش  ۀ چهر نمود.    ی راستا تالش م  نیشب و روز در  ر یناپذ  ی خستگ  کاریاو با کار و پ   کرد.   ی دعوت م  که او را به مبارزه
 ی  ینها  ی روز یبه پ   مانیو ا  د یبخش  ی همرزمانش الهام مبه    ،مبارزه   یلحظه ها  نی مقاوم او در دشوار تر  یۀو روح  شیسرشار جوان 
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نها تقوبر دشمنان مردم را در  
 
شده بود،   ی ار ی تمام ع  یاسیکادر س  کی  گرینبرد که د  ۀدرخشان عرص  ۀچهر   ن یکرد. ا  یم  تی ا

جدال و   یرعلن یو غ   یبه صورت علن  جامعه  دشمنان رنگارنگ  هیعل  ی ر ی کم نظ  یمردیمتانت و پا  ،ی با تهور و دالور   شهیهم
او در کنار مبارزات سیاسی و اجتماعی خرج معیشت خود را از طریق یک دکان ساعت فروشی در کنار رودخانۀ   کرد.   ی مبارزه م

مین می کرد. مبارزۀ بی امان محمد ظاهر
 
پای او را از دانشگاه به زندان   در زمان حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق  کابل تا

غاز کرده بود، از دستش ربود. این تنها نبود، او کشاند و رشتۀ تحصیل در بخش اجتماعیات را که با عالقه م
 
ندی فراوان ا

عمرش   ۀهم،  بودخود  مردم    ئیفداکه    مدتی را در ایران گذشتاند و بار دگر به وطن برگشت. محمد ظاهربعد از رهائی از زندان  
رمان واال   یو هست ست یز  در این مسیر را با شرافت

 
 یتجسم زنده ا  اوت ستم کرد.  تح  ینجات توده ها  یاش را پاکبازانه نثار ا

زاد  یۀاز روح
 
زاد  ر ینا پذ  یخستگ   کاریو پ  یخدمت به مردم، عشق به ا

 
م  هنیمو شگوفائی    یدر راه ا

 
 بود.  ی وحدت مل  نیو تا

 ی فقط راه نجات انسان را دنبال م  ز یشان ن  یاست و روند مبارزات   ایجاودانه و پا  ،عیاران  نی رزم چن  ۀکه حماس  مبرهن است
 . کند

موزش    خدمت به همنوعان بود و می   ۀدر جوانی شیفت   چنانکه تذکر داده شد، محمد ظاهر
 
به جامعۀ   تعلیم و تربیه خواست با ا

او   نماید.  افغانستان خدمت  بهمصیبت رسیده  زندان  از  رهائی  از  و   سوق داده شد  در والیت هرات  خدمت عسکری   بعد 
گاه   یبرا  ی مقدس معلم  فه یو بعد با وظ  ی خدمت  عسکر   ان یاو در جر  ادی را پشت سر گذاشت.مشکالت زی

 
 ه یو ترب  یرشد ا

 . عالقه مندی بیشتر او به تاریخ و جغرافیا، روانشناسی، منجمله خود شناسی، بود. تالش نمود  ر یناپذ  ی جوانان خستگ

شکارا ملقب  
 
که جنگ های خونینی در شده بود،چند ماهی نگذشته بود  هنوز از خدمات محمد ظاهر که اینک به نام استاد ا

ن شهر به ماتمسرا تبدیل گردید.  
 
ن شهر زیبا بر پا شد و ا

 
شکارا به ناچار با خانواده اش کابل زبانه کشید و محشری در ا

 
استاد ا

وان جوانی همیشه به هندوستان سفر می کرد.  
 
 مبرهن است، زندگی افغانها در چنانکه بر همه  به هندوستان رفت، زیرا او از ا

شکارا با مشکالت عظیمی روبراه است. گرچه    مهاجرت
 
نه بخاطر   اوکرد، ولی اندیشۀ    بر این مشکالت پیوسته غلبه می  استاد ا

یندۀ اطفالش
 
به ادامه مهاجرت در اروپا مصمم استاد  بود. از اینرو    نیز   خورد و نوش خانواده، بلکه سودای تعلیم و تحصیل وا

با کار های مشقتباری دست و پنجه نرم می کرد، گاهی روزانه   او در هالند ه و بعد از طی مشکالت فراوان به هالند رسید.  گردید
 و زمانی شبانه مصروف کار و امرار معاش خانوادۀ خود بود. 

شکارا در هالند نه تنها به کار روزمره می پرداخت، بلکه عضو فعال "مجمع دانشمندان 
 
ان" نیز بود. او در افغانست  استاد ا

سیس این نهاد در سال  
 
زحمات فراوانی را متقبل شد و در جمیع کنفرانسهای این نهاد در زمرۀ گردانندگان فعال مجمع   2013تا

ت های مجمع به افغانستان در سالهای 
 
سیس  2017و  2016محسوب می گردید. او در سفرهای هیا

 
اشتراک داشت و برای تا

 
 
تا و  کابل  در  مجمع  متعدد دفتر  دانشگاههای  در  ها  سفر  این  در  او  کشید.  فراوان  زحمات  دانشمندان  شبکۀ  روابط  مین 

خصوصی و دولتی با استادان و محصالن روابط گسترده ای را ایجاد کرده و در برگزاریهای سیمینار ها فعالیتهای زیادی انجام 
 داد. 

شکارا 
 
شوب   در   استاد ا

 
چهار پسر و   این وصلت   ازدواج کرد که حاصل  جان قادری  با همسر عزیز شان عادله   1980در دهۀ پرا

شکارا انسانی
 
مده و چشمان فرو رفته، خوشخوی و منضبط، ستبر  بود    یک دختر است. استاد ا

 
و میانه قامت با گونه های برا

نکه به کار های 
 
مصروف   تربیتی   تعلیمی و تند پای و تیزهوش که روزهای متوالی کار های مشکلی را به پیش می برد. با وجود ا

ثار خستگی در به امری و زمانی به مشکل دیگری می پرداخت،  بود، از کار های روزمره زندگی کنار نرفته گاهی  
 
نهم ا

 
ولی با ا

وجود او کمتر دیده می شد. صحبتش شیوا و دل انگیز بود و قوت عجیبی در بیان مطالب و قدرت فراوانی در ادای معانی 
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شکارا مردبه قول یکی از دوستانش،    ن می گ فت. داشت و با زیبای  ی خاصی سخ
 
ال   ی ب  یم یصمبود    یاستاد ا

 
و   ک و ر   ش یا

صفات پسندیده و   داشت.  برلب   یلبخند  ، گشاده  ی شانیپبود و همیشه با  زالل چشمه ساران    یبه صفاکه قلبش    یراستگو
شکارا انسانی 

 
از سجایا و صفات نیک او فقط "مشت نمونه  ا تذکرات م .این مختصر بیان کرد  ۀ را نمی توان در محدود استاد ا

 خروار" است.   از  ای

مین زندگی مصروف کار و بار مستمر بود که ویروس 
 
مد   کرونا   جانگداز  او برای تا

 
ن مریضی خانمانسوز توان کار و    به سراغش ا

 
ا

شکارا را از  
 
نکه عالئم مریضی کرونا دبا وجود  .  ربود  استاد ا

 
نهم اا

 
به طبیب مراجعه نکرده   و ر وجود استاد دیده شده بود،با ا

نرا قابل تشویش زیاد نمی دانست. سر انجام  
 
به داک تر مراجعه کرده و او  اثر سفارش دوستان و مشاورۀ خانواده اش    بر و ا

را با   ن   ، در میان گذاشت. بعد از انجام معاینات  داک ترموضوع  ن مرض خانمانسوز عالج 
 
ا استاد اپذیر است.  ثابت شد که 

شکارا  
 
غازش می ا

 
دانست ولی هیچگاهی دل از دست و استواری از جان نداد   با اینکه فرجام این ناجوری جانفرسا را از همان ا

ن مقاومت می ه  و ب
 
شد. با   نحیف و ضعیفتر و جسه اش کوچک تر میاو  کرد. با گذشت هر روز جسم    مثابه کوهی در برابر ا
ن همه درد شدیدی ک

 
با وجود او    داد و پیوسته به زندگی امید داشت.  کشید، هیچگاهی خودش را از دست نمی  ه او میوجود ا

نهم از پا نمی نشست و هیچگاهی
 
راه نمی یافت و این همه شکنجۀ درد، اراده ی پوالدین وی را نتوانست   ششبهه ای در دل   ا

ن    روزی، با گذشت چند  ولی    بشکند و او را به تسلیم وادارد. 
 
ثیرات خود را به ششها و گرده های او رسانده ا

 
مریضی جانگداز تا

ن توانای  ی او را پیوسته به تحلیل می برد. دک توران ناگذیر از    بود
 
ن شدند تا  و درد ناشی از ا

 
شکارا را به تنفس جبری ا

 
استاد ا

. ولی این تدبیر ها محکوم که صحت او اعاده گردد و شدت درد مگر کمتر شود تا باشد وادارند و به خواب مصنوعی فرو برند 
ضع   نداشت. خالف امید همه، نه تنها صحت او اعاده نگردید، بلکه و بیشتر در قبال  تقدیر بود و حاصلی جز درد و ناتوانی  

ن مرض مهلک سر به 
 
 شد.می  و تن نحیفش عذاب بیشتر را متحمل    جگر او زده بودصحی او رو به وخامت گذاشت و اینک ا

شکارا در روز های نخستین مریضی می گ فت، 
 
نکه اعضای خانواده و دوستانم به این ناجوری گرفتار   استاد ا

 
مشکورم از ا

نصورت من توان دیدن و درد کشیدن  
 
نداشتم و این عین بزرگی و بزرگواری انسانیست که درد بر خویشتن را نشدند که در ا

شکارا دانست.  مرجحتر از درد به دیگران می
 
که به اهمیت علم باور کامل داشت در همان حالت مریضی به تعلیم و  استاد ا

شکارا ه اندیشۀ کرد. در واقع یگان چنان می اندیشید که مریضی خود را فراموش می  و وابستگانش تحصیل فرزندان
 
از  استاد ا

ن ممکن نبود و تا پایان جان او را تنها نگذاشت. 
 
تش پر شوری در سینه او ریخته بود که خاموشی ا

 
همین بابت بود که گویا ا

 . او می باشدچون    ،و این خود مشخصه انسانهای علمدوست و بزرگوار

خرین روز های حیات    
 
شکارا در ا

 
از عاقبت س مخصوص شفاخانه انتقال داده و خانواده او را  او را به سروی، دوک توران  استاد ا

های امید همه را به هرا بر باقی اعضای بدن او اثر گذاشته و و مریضی کرونا پیش رفته نا فرجام این مریضی حالی کرده بودند. 
شکارا،  ۀسختی بسته بود. خانواد

 
اندیشۀ   لحظۀ از  ستانشو دو  برادرانان،  و فرزندانش، خواهر   همسربخصوص مادر و    استاد ا

نها بالخصوص به همسر و مادرشاو  
 
، فرزندان فرو گذار نکردند و در رنج مریضی او عذاب بی پایان کشیدند که خداوند به همه ا

ه را در سینه گره زده و در جگر سوختند، اجر   و خواهران و برادران او
 
ن مرحوم چون شمع گداختند و هزاران ا

 
که در حرمان ا

 فراوان اعطا نماید.   عظیم و صبر
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ری !  
 
شکارا  میالدی بود    2021اول ماه دسامبر سال  ا

 
داعیه اجل را لبیک گ فته به ابدیت پیوست. درست ساعت که استاد ا

نهمه عذابی که کشیده بود  استادونیم بعد از ظهر بود که قلب تپنده    چهار
 
اسطوره صبر و حوصله مندی از    ۀبه مثاب  ،بعد از ا

 با زندگی وداع گ فت و قلب دوستانش را غرقه بخون کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد!   استادتبش باز ماند و  

ری ! این قص
 
 چه عظیم.   استاد این صبرمندی    غصه چه دراز است و این سوگنامه پردرد و بی درمان چه حجیم و پر   ه  ا

رام بخواب! تو  استاد عزیز
 
رزوهای انسانی که در سینه سوخته ای. تو صبور بودی، درد ! ا

 
زنده ای، زنده در بسیط خرمن ا

 ماند.   بسیار بردی. یاد تو جاودانه می  عمیقی کشیدی و اجر

 را غریق رحمت خود بگردان و به بازماندگانش صبر جمیل اعطا کن.   استاد خداوندا ! تو  

نا هلل و انا الیه راجعون ا  

 پایان 
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