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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
       ٢٠١٧  مارچ٠۴برلين ــ     

  

   

  "ِکوه بابا"ِمردی به استواری ، "ُبنياد"

  
  

مقاالت  تقديم بکنم، مگر" بنياد" به تقريب سالروز درگذشت استاد گرچه در نظر داشتم اين يادآوری راا

 پرچميھا و خلقيھا، ِ"کمونست بودن" ِ بحقِ مبنی بر نفی"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اخير در پورتال 

  . تا موضوع را ھمين حاال پيش بکشم،بر آنم داشت
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ھمدرين روز نحس بود، که .  نخواھد رفتست، که ھرگز و ھيچ گاه از خاطرم  روزی١٩٩۴ اپريل ٢۴

  .  گسست و به جرگۀ اسيران خاک پيوستزندگی از "عين علی بنياد"استاد داکتر 

 شده TU-Berlinتازه شامل پوھنتون تخنيکی برلين .  آشنائی دست داد"بنياد" بود، که با استاد ١٩٧۴سال 

موسم تابستان بود و کودکستان فرزند .  بوديمو در ليليه ای نوآباد در نزديکيھای پوھنتون، سکونت گزيده

در صحن حويلی آن، محفلی برپا گشته بود، که کودکان با مادران و پدران خود در آن .  جشن داشتولم،ا

روی صحن ريگی کودکستان چوکيھا و ميزھای رنگه را نھاده بودند و مادران و . حصه گرفته بودند

َالی، که در دور و نواح اطفال بازيکنان مشغول خيز و جست و ؛ در حھم جمع گشتهگردھمه ران اطفال پد َ

آمد و . آيد ديديم، که از چند ميز دورتر، مردی ميانه قد تبسم کنان به طرف ما می. حرکات آزاد خود بودند

  :با خنده ای بس مليح پرسيد

  مثلی که شما اوغان استين؟

و دعوت کرد، که دور يک ميز بنشينيم؛ يکجای با  معرفی کرد "عينعلی بنياد" گفتيم و بعد خود را "بلی"

تا آن وقت نام ايشان به گوش ما نرسيده بود، چون زمينه ای ھم ميسر . ١"اورجھان"خانم و درخترکش 

  .نگشته بود، تا با جريانات سياسی وطن و برازندگان آن زمان معرفتی دست بدھد

. عد دوست شديم و رفت و آمدھا به ھم پيوست از ھمان روز شروع شد و ب"بنياد"آشنائی ما با داکتر 

بود  آورد، ساعتھا با ما می  شامھای پنجشنبه با خانۀ ما تشريف می"بنياد"معمول مگر چنان شد، که آغای 

خواست سياست  انسانی بود خليق و خوش صحبت و ھميشه می. خورد و تر و خشک ماحضر را با ما می

  : فرمود را وارد بحث کند و می

  !!!َّ مقدم بر ھمه امورسياست،

ايشان، که درين .  بگيريم و ھمان طور ھم شد"اقتصاد سياسی"قرار بر آن شد، که از محضر ايشان درس 

ديد و واديد اين . دادند رشته تسلط کامل داشتند، ھر ھفته از اقتصاد سياسی درسی تھيه کرده، به ما ياد می

  . بسيار کم، و ديدارھاسست گشتما دوام کرد و بعد روابط تمام ده سال 

  :گفت استاد بنياد ھميشه می

  !!!" بنگريمیگر بايد آفتاب و مھتاب را با چشم دورده ايم،يزم روی آحالی، که به مارکس"

 را تا سرحد معبود خود "بنياد"، که "بنياد" استاد  ــ دوست وفادار"َاديت کنوف" Edith Knauf خانم 

  :گفت، که می رد، باربار و به تکرار خطاب می ک"عين"دوست داشت و وی را 

Seitdem ich Ain kennengelernt habe, bin ich ein anderer Mensch geworden!!! 

  !!!مه ارا شناختم، انسان ديگری گشت" عين"از وقتی، که 

                                                 
  ، خانم شاھجھان، امپراتور "نورجھان بيگم"نام گذاشتند؛ با الھام از " اورجھان" در دھلی به دنيا آمد و او را "بنياد" ــ يگانه فرزند استاد  1

  . دریِ"جھان" ــ و "آتش"نای  پشتو ــ در معِ"اور" از  است،اين نام مرکب.       مغولی ھندوستان
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 بود، که استاد بنياد را در يکی از فروشگاھھای بزرگ برلين ديدم، يکجای ١٩٩۴ اپريل ٢٢نبه پنجشروز 

 از فاتحۀ پدر يکی از دوستان مشترک ما قصه کردم، که روز برايش. Edith Knauf رفيقۀ شان، خانم با

  :گفت. دگرد شنبه در ساعات پيشين در خانۀ آن دوست دائر می

ُخی مام حتما مياي"   "مً

 از دوستانی، که جھت دادن اتاق پر بود. و ھمان بود، که در روز موعود در خانۀ آن دوست يکجای شديم

  :کرد، گفت  بود و از ھر فرصت دستداده استفاده می"بنياد"چنان، که رسم استاد . فاتحه جمع شده بودند

  !!!"زنيم باز کجا يکدگه ره ببينيم، از ھمی فرصت استفاده کده و ده بارۀ اوغانستان گپ می"

  . و ھمه چشم بوديم و گوشو وطنپرستانه؛ و جامعًحدودا نيم ساعت گپ زد و مثل ھميشه بسيار نافذ 

کند، ديديم، که سر   دم گرفته و گويا نفس تازه می"بنياد"کرديم، که استاد  در لحظه ای، که ھمه فکر می

  .فروبستِاستاد خم گشت و در يک آن واحد، ديده از دنيا 

شمول يک سرطبيب در حدود سی نفر ــ سه طبيب افغان، به ًجمعا باوجودی، که در جمع حاضران ــ 

  : پيوست، کهواقعيتحضور داشتند، کاری از دست شان ساخته نشد و ھمان مقولۀ مشھور به 

  !!!چون قضاء آيد، طبيب ابله شود

 نه تنفس مصنوعی و نه شوک برقی ايشان، اثری و دست به کار گشت، ولی رسيدًبعدا بالفاصله امبوالنس 

  .بخشيد

ُمرگی به ظاھر بدين سبکی  حال شامل ، را تا و بابابه سنگينی کوه ھندوکشامر، ّ، ولی در ماھيت  و آسانیُ

  .حال ھيچ کسی نديده ام

ستان ھيچ کسی فرود نياورد؛ بر انديشۀ مترقی خود ــ آ بر  فقيرانه، ولی آبرومند زيست، سر"بنياد"استاد 

  .ر از جھان رفت ــ استوار ماند و در کمال وقا"مارکسيزم ــ لننيزم ــ انديشۀ مائو تسه دون"

به وطن خود عشق . ُ؛ بری از خرافات و عقايد فرسودهبود "انسان" انسانی به معنای واقعی ،"بنياد"استاد 

 من تاکنون کمتر کسی را مثل او راسخ العقيده، بی .رنجبران وطن و جھانورزيد؛ و به ستمکشان و 

شھيق و حتی  خود عالقه داشت، که طناو در حدی به و. ديده ام" عاشق افغانستان و مردم آن"تعصب و 

  !!! گفت  می"افغانستان" شزفير

  !!!خوشا به حال چنين افغانی

ً بعدا طی مراسم شأنداری در حالی به خاک سپرده شد، که حدودا سه صد نفر افغان از تمام "بنياد"استاد  ً

ه و آگاه از جريانات المان و ممالک ھمجوار، در آن اشتراک کرده بودند ــ ھمه اشخاص فھيم و دانست

و من تاکنون چنان مراسم باشکوه و آبرومندی را در مرگ ھيچ وطندار خود در مغربزمين . سياسی وطن

  !!!نديده ام

به ھردو  ی سياسیمجلل با سخنرانيھا و مقاله خوانيھابسيار  ی محفلاتحۀ او در سالونی بزرگ طیمراسم ف

 ايرانی وی توجھم اندوستيکی از نيھا، مگر بيانيۀ پرسوز از بين تمام سخنرا.  گشتزبان ملی ما برگزار
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 از دوست از دست رفتۀ ، شمرده شمرده و با آه و حسرت،را جلب کرد، که با چه زبان و با چه کلمات

  .کرد میخود يادآوريھا 

  : استمنقور گشتهبه خط نستعليق اين عبارت  "بنياد استاد" لوح قبرجبين بر 

  "ت قربان شدنّ انسانيِ عالمِاز برای"

 تا آخرين روز دوست داشتنی بود، ادامه پيدا کرد؛، که انسانی بس بزرگمنش و "کنوف"رابطۀ ما با خانم 

  .زندگی او

دربارۀ مدام . ، عالقۀ خاصی به افغانستان و افغانان پيدا کرد"بنياد"خانم اديت از برکت آشنائی با استاد 

و نفيس کتابخانه ای  .خريد می و کمياب را در مورد افغانستان ابکتابھای نو  شنيد خواند، می افغانستان می

  .منحصر به فرد در مورد افغانستان تھيه کرده بود

در  Heidefriedhof در برلين درگذشت و در قبرستان ٢٠١٣ به تأريخ اول جون "اديت کنوف"خانم 

  . به خاک سپرده شد،" بنيادعين علی"شھر برلين و کمی دورتر از قبر استاد   Alt-Mariendorfمنطقۀ 

  !!!بار گرامی بادبارياد ھردو، 

  

 


