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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 
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 Social اجتماعی

  

   معروفینسرين معروفی و خليل
        ٢٠١٧  جنوری١٧برلين ــ     

    
   غمشريکِسپاس از دوستان

 از کابل "علی محمد جان"ندم  خبر مرگ ناگھانی و نابھنگام برادر دلب٢٠١۶ دسمبر ٢۶روز 

  ....دررسيد؛ خبری که زمين و زمان را بر ما شب تار ساخت و 

ما اينک حالت . درخت مانديمو ُمانند کسی، که سياھی پخشش کرده باشد، سست شديم و کرخت 

  ....تواند   فاجعه را درک کرده نمیِمقُمارگزيده ای را داريم، که ھنوز به خود نيامده و ع

  ؛ز ما قھر کرد اعلی جان

  د، ما را ببيند؛ش دلش نمی

   با ما گپ بزند؛ياو 

  ، تار را يکسره در زير خاک پنھان کردس

  .... پنھان بماند تا ابداآلباد

کند و فوالد را  ِغمی بدين گرانی و ماتمی به سنگينی دوجھان و کون و مکان، کوه را آب می

  :ندمگر چنان، که کابليان اصيل از قديم گفته ا. ُمذاب

  »!!!اس و از گل نازکترآدمی از سنگ سخت تر «

ِبه چشم سر و با ديدۀ تر و سوز جگر ديديم، که برادر نازنينم، علی جان، نازکتر از برگ گل بود 
  .... و ما سخت تر از سنگ و پوالد و 

 کران جھان در کنار ما کران تااقصی نقاط عالم و ين ماتم جانگداز دوستان غمشريک از در

  ؛ادند و گوشه ای از غم ما را برداشتندبايست

  تلفونھا کردند؛ 
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  پيامھا نوشتند؛

  ايميلھا فرستادند

  ....دالسائی بدھند و تسليت بگويند، که دادند و گفتند ا، به رسم مرسوم و پسنديدۀ متا 

ِدور باد؛ دور دور دورو عزيزانشان خانۀ شان آباد و غم و الم و ماتم از ايشان  ِ!!!  

  ....دانيم، که در چنين روزی بر زخمھای ما مرھم نھادند  ی را میپاس دوستان

  :کنم از ميان تمام پيامھای عزيزان دلسوز و غمگسار فقط دوتا را درينجا نقل می

يادشان در ، که "تيموری صاحب بزرگوار" فرزند ارشد "جان تيموریظاھر"پيام داکتر صاحب 

ّنزد من مدام عزيز و مکرم است   ٢٠١۶  دسمبر٣٠ــ  ُ

 محمد علی انجنير دپلوم (وفات مناسبته ب را فاميلم و خود قلبی عميق ثراتأت وسيله بدين

 استاد جناب به کابل، در ،)یمعروف هللا خليل انجنير دپلوم(عاليقدر و رامیگ دااست برادر )معروفی

 روح .دارم می اظھار معروفی جان نسرين انجنير دپلوم محترمه و صاحب معروفی محترم

   تيموری داکتر  .باد شاد توفیم

 :چنين بود عتيطب داناوـــج انونــق

 باد روانه رھاگد و رويم می و رفتند

تيموری "ِظاھر جان ارجمند را باربار ديده و مھمانش بوده ام، يکجای با قبله گاه عاليشأن شان ــ 

  .مرتبت و نويسنده ای بودند، گھرنويس  ــ که شاعری بودند بلند"صاحب

ِّظاھرجان عزيز بيتی از يکی از غزلھای اين درويش را جھت تسلی خاطر ما پيش کشيده است، 
کند؛ و راه دگری نداريم، مگر اين، که آن را به حيث يک قانون نافذ  ّکه عين واقعيت را بيان می

  ....و بيرحم طبيعت قبول بکنيم 

ِ ــ  شھر سدنی ــ ٢٠١۶بر  دسم٣٠ــ " شکيب جان امان"صميمم، و برادر  دوست تعزيتنامۀ
  :آستريليا

  !صاحب معروفی محترم، گراميم و دانشمندر، گواربز برادر جناب

 و شما که ،کردم حاصل اطالع " افغانستان زاد ــ آزادآ افغانستان" معظم سايت طريق از امروز

 واریسوگ در فرموده قبول بردباری و صبر با را تان عزيز برادر وفات تان نجيب ھای فاميل

 شريک غم نيدر خود ن و آشناياندوستا حيث به را فاميلم و من کرده لطف .باشيد می مرحوم نآ

 اعضای و شما به. باشيم داشته یئجا عزيز اين ماتم گليم باالی دھيد اجازه و دانسته ھمرديف و

 .رزومندمآ جميل صبر ھايتان فاميل

  !!!سپارم می انوااليت ِخرد به را تان شريف ھای فاميل اعضای و شما
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 را حضوری نديده ام و عکس و تصويری ھم از او ندارم؛ تماس ما فقط از "شکيب جان امان"

 عاشق افغانستان، در دلم ِدوستيک  به حيثّوی نيز اما . طريق تلفون و ايميل برقرار بوده است

شکيب عزيز شعردوست است و شعرفھم و .  و جايگاھی حاصل کرده است، کم ھمتاقامم

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خاب کرده ھديۀ پورتال ًبعضا اشعار نغز را انت ، کهبشناساد

  .نويسد حيف، که ھنوز نمیمی کند؛ و صدھا 

ّ قوت برم، ش لذت میھای شيرين و دلبر  و قصهزنيم، از سخنان نوازشگر ھربار باھم گپ می

اھی را، که در نوشتن و نگارش در پيش گردم، تا ر تشويق می. گردم گيرم و تشويق می قلب می

  .گرفته ام، کماکان ادامه دھم

. انم خوشش آمده بود، تلفونم را پيدا کرده، برايم زنگ زدسرگردِشکيب عزيز، که از نوشته ھای 

و چه خوب، که از اولين تماس تلفونی، شيفتۀ خلوص باطن و طينت پاک او و عشق وااليش به 

ّگذرد، دوستی و صميميت ما   میفرخنده سال ازان رويداد  سهًحدودااينک، که . وطن گشتم

ُست، که مدام باد تا مادام العمری اپابرجا ُ!!!  

 اين يکايکامتنان قلبی خود و اعضای فاميل خود را خدمت سپاس و دانيم، تا  فرض ذمۀ خود می

  ... باشند و و برخوردارَ برخورند عزيزان غمشريک تقديم نموده و تمنا کنيم، که از زندگانی

  !!!ِبرحذر بمانند از گزند روزگار

  با محبتھای فراوان

   خليل معروفی+نسرين معروفی 

 

  
 


