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 Social  اجتماعی

  

       دپلوم انجنير خليل هللا معروفی
   ٢٠١۶ اپريل ٢٧ برلين ــ           

  

 

  َتِيلْپيام تس
  "امين جان سيماب"ھنگام ه به مناسبت وفات ناب

 دوستان نامترقب بود؛ و چون صاعقه ای ۀبرای ھم" مين جان سيمابا"مرگ خبر 
  . بود، که از آسمان صاف بر فرق آنان نازل شده باشد

ُصرف نظر از کارنامۀ سياسی او، اخالق و آداب و خلق نکويش بود، که قلبھا را 
  .شکار کرده بود

ُمن که شخصا صيد و گرويدۀ کرکتر و افغانيت او بودم، فقدانش را ّ  جبران ناپذير ً
می دانم و افسوس بدين می خورم، که آن عزيز چه زود ھمه را ترک کرده به ماتم 

  .اما سرنوشت کار خود را کرده است و گريزی در دست نيست. نشاند

بدين وسيله صميمانه ترين مراتب تسليت و غمشريکی خود را خدمت خانم 
تقديم کرده و به ھمه " جاننويد "و فرزند برومندش " فوزيه جان"عزيزش، ارجمند 

  . فاميل گرامی و دوستان صبر و شکيبائی می طلبمِاعضای

   رفت،  ديده ھااو اگر از
  !!!دخواھد بو ش در دلھا ھميشه خالیجاي

      
  :از باب تسليت بنويسماندکی و اگر 

  مرگ امری ست طبيعی، چنان که حيات

ِو اصال حيات و ممات دو جزء يک کل اند، ً  
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  که ازھم جدائی ندارندزئی جدو 

  پس آن که آمد، رفتنش نيز در قفا ست

  می آئيم تا برويم 

  چون آمد و رفت متمم ھمدگرند

  اگر رفتنی نمی بود، آمدن ھم معنائی نمی داشت

  وفات ھر دوست ناگوار است و غير مترقب

  چون مرگ رفتنی ست، که آمدن ندارد

  :ولی بزرگان گفته اند

  مرگ ھمه کس يکسان نيست؛ 

ِّمرگ يکی سبک است، چون پر کاه ُ ُ  

  ولی مرگ دگری سنگين است، به سنگينی کوه بابا 

  از باب دوم است" امين جان سيماب"بدون شبھه مرگ 

  ُسخت دشوارھم و تحملش 

  امين جان

  "انسان"انسانی بود، به معنای واقعی 

  کوھی از وقار و ادب

  و بحری از اخالق و سلوک

  رزمندهامين جان مردی بود مبارز و 

  ِو دليری به دالوری دالوران

  ًيش اصال نانوشته بودانگوئی ترس در قاموس زندگ

  ازين رو مرگش نيز سخت سنگين است،

ِبه سنگينی خود او ِ!!!  

  !!! چون کوه، گران استِبرداشت نبودنش

  و 

  !!!صبری می خواھد به بزرگی بحر و بر
 
  

   


