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  "نيادبُ "عين علی   استاد

  !!!سال پس از خاموشی ھژده

  

  
  

  »                    !!!و حالی وقت آنست که خاموش شويم  نوشتيمبسيار  بسيار گفتيم و :ماھم« 
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. گشت خاموشاودانه و ج رزمنده و پُرتپشی از کار افتادسال پيش از امروز، قلب  18دقيقاً 

ين سالروز وفات مبارز بی ھراسی که تا پای ممصادف است با ھژدھ 2012اپريل  24امروز 
و  1994اپريل  24 يکشنبه .؛ گوئی تزلزل را ھرگز نميشناختماند استوارجان بر عقيدۀ خود 

 ،عتهنيم سا پرھيجان سخنرانیيک از  دبع "بنياد"بود که داکتر عين علی  ديگردقايق آخرين 
  .از حرکت انداختد را در کالبُ  یو غوغائ پُرغريو ايستاد و روانب، قلبش گشتساکت دفعتاً 

ــ بود  "محمد انور بسمل"ــ پسر مرحوم استاد  "محمد طاھر بسمل"مراسم فاتحه گيری مرحوم 
 چنان که رسم و آئين مردم ماست، خواندن آيات قرآنی به وقفه ھا ادامه. و دوستان دور ھم جمع

ھمينکه مراسم فاتحه به پايان رسيد، دوستان ــ و . فراوان نثار متوفا گرديد تحياتو درود و  يافت
دوباره ھمه بنياد ــ به پا خاستند، اما ممانعت اھل خانه و فاتحه دار باعث شد که  استاداز جمله 

را به کف  زمام سخن استاد بنياد طبق ھميشه باز گرديد و درد دل درِ . بنشيننددر جای خود 
  :ستانيد و فرمود

گپ خوده  از موقع استفاده کده  و خاطر ازی. ميرھم جمع خات ديددو دوستا رهباز چه وخت « 
  ».... غانستان ميزنمه بارۀ اود

سخن گفت  بی مانند یبا احساسات پاک و جزع و فزعدر مورد افغانستان و اوضاع نابسامان آن 
  :که ،را بر زبان راندــ المانی  و آزادۀ نويسندۀ شھير ــ "کورت توخولسکی" حديثِ و در آخر 

  »!!!گفتيم و نوشتيم و خاموش شديم«

  :، ادامه دادجاوادنه داکتر بنياد با بيان اين نقل قول

  »!!!وش شويميار نوشتيم و حالی وقت آنست که خامما ھم بسيار گفتيم و بس« 

 تمکينِ ــ ھمان قسمی  که داکتر صاحبحاضران فکر ميکردند . شد و ساکتھمين جمله را گفت 

گر دم نزد و يدمگر بنياد . سخنان خود ادامه خواھد داده نفس تازه کرده و بــ  بودسخن گفتنش 
گی بر محفل مسراسي .و جاودانه خاموش گشت افتاد سرش بر يخنش ،م کوتاه جان داددر يک د

ل حاضر بودند، دست به کار که در محفل يک سرطبيب ــ وــ به شمو سه داکتر طب  شدچيره 
امبو]نس تيم در يکی دو دقيقه . شده و کوشيدند با دادن تنفس مصنوعی، داکتر را نجات بدھند

تنفس مصنوعی و نه شوکھای مساژ و نيز دررسيد و ھرچه در توان داشت، به کار بست، اما نه 
د بر اثر يک سکتۀ داکتر بنيا. که جسد خاموش را نيمخيز ميساخت، سودی نبخشيد شديد برقی

  .شديد قلبی در ھمان دقائق اولی از دست رفته بود

آن ت به مرگ آنی داکتر بنياد که به افسانه شباھت دارد، در ھمه جا پيچيد و کسانی که نسب حديث
رفقاء و که داستان مرگ بنياد را  مرحوم نيت نيک نداشتند، تبصره ھای کج و معوج کرده گفتند

سی بيست  صحنه بودم و مانند منحضوری من مگر شاھد . دطرفدارانش اينطور جعل کرده ان
 !!!!!استاد بنياد را ديدند و انگشت حسرت بدندان گزيدندھموطن ديگر من، که جريان خاموشی 

زندان  از حلقۀ دوستان رھسپار، ستمکشانبه حال کسی که با ياد وطن و دم زدن از  او خوش
سرشت آزاده و  روانفقط  !!!استاد ما شدصيب که ن ؛یآبرومند آسان و مرگ و چه. دوشخاک مي

خوشا به و . گرديد موقر و آبرومند مرگیشخصيتی چون داکتر بنياد بود که سزاوار چنين  بيغش
 "کاه پرِّ "ک به اندازۀ بُ مرگی سُ . پيچيده شدوقار با چنين  طومار عمرشکه  حال آن مبارز بيباک

م که بزرگان    !!!عاً که نصيِب استاد بنياد گرديدگفته اند، واقُمفَخَّ
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  :بنياد آشنائی من با استاد

جشن داشت  کودکستان بود که فرزند بزرگم حامد جان در 1976از روزھای بھاری سال روزی 
در صحن حويلی کودکستان و در آفتاب گوارا نشسته بوديم که . و ماھم در آن شرکت کرده بوديم

حدس زده بود که ما افغان استيم، با چھرۀ بشاش درست . مدمردی ميانه قد تبسم کنان بسوی ما آ
  :پرسيد

  »که شما اوغان استين؟؟؟ مثلی« 

و دخترکش " طاھره جان" خود ھمان بود خود را معرفی کرده و بعد با خانم. گفتيم بلی
سخن گفتن  درِ  .افغانی به تن داشتمقبول اورجھان لباس  ؛د و در ميز ما نشستندآمدن "اورجھان"

خوش زود گذشت، اما  یلحظات. و آقای بنياد از ھمان ابتداء از سياست شروع کرد شتباز گ
ما که تا آن دم از .  آشنائی ما قائم گشته بود، آشنائيی که به مرور به دوستی و صميميت گرائيد

کرديم و بعد ان داکتر بنياد خيلی لذت برده و استفاده راه سياست ھم گذر نکرده بوديم، از سخن
روز ديگر مھمان شان گشتيم و بعد ايشان به خانۀ ما . قرار بر آن شد که باھم از نزديک ببينيم

 از محضر شان درس اقتصادِ ديد و واديدھا ادامه يافت و قرار بر آن شد که . قدم رنجه کردند

و ساعاتی را با  ندخانۀ ما می آمده ر ــ روزھای پنجشنبه ــ بيکبا استاد بنياد ھفتۀ. بگيريمسياسی 
در مصروف تحصيل ما در آن وقت . روال ده سال تمام را دربر گرفتاين . ندما ميگذرانيد

ھرچه . بوديم و زندگانی ساده و بی پيرايۀ محصلی داشتيم TU-Berlinپوھنتون تخنيکی برلين 
خدا و ھست باھم ميخورديم و بعد لحظاتی را به تشريحات ايشان در مورد اقتصاد سياسی گوش 

اقتصاد سياسی را با تمام کم و کيف و باريکيھايش فناً   ؛خوبی بودندو معلم تاد سواقعاً ا. ميداديم
  .اعتقاد داشتندو آنچه را تشريح ميکردند، از صميم قلب بدان از آِن خود ساخته بودند 

ريخت؛ اما قبل بر  "صف آرا"زمان زمان داوود خان بود و استاد بنياد طرح نشريه ای را به نام 
اين نشريۀ موقت . که نشريۀ ديگری بحيث پيک و بريد برون داده شودن نھاد آن قرار را بر آ

ن شمارۀ آ دو سه "صف آرا"نام گرفت و در مدت حدوداً شش ماه قبل از نشر  "پيک صف آرا"
  .انتشار يافت

باھم يکجا زبان دری ميديد، روزی پيشنھاد کرد که دبيات ابنياد که در من اندک مايه ای از استاد 
يشنھاد پکه فره رفتم و امروز واقعاً پيشمانم طمگر من . يک کتاب لغت المانی به دری ترتيب کنيم

  .استاد بنياد را جدی نگرفتم

دوبار در زمان ظاھرشاه جنبش دموکراتيک نوين بود و و پيشکسوتان استاد بنياد از رھبران 
  .راھی بنديخانه شد

دوکتورای خود را در رشتۀ بيالوژی از المان گرفته بود و بعد مدتی را در پوھنځی فقيد بنياد 
به تا اينکه . و شاگردان بسياری را پروريد کردابل بحيث استاد فزيولوژی تدريس طب پوھنتون ک

 تالقانمدتی را در بعد از زندان واقع شده و شاھانه رژيم  غضبِ ی گشت و مورد بندجرم سياست 

جھت تداوی چشم رھسپار مسکو شد در زمان داوود خان  .کرد ايفای وظيفه]براتوار  آمربحيث 
  .آمد و پناھنده شد غربز آنجا مستقيماً به برلين و ا

ماندند؛  "اور جھان"يگانه فرزند شان بدنيا آمد که نامش را جديد اقامت شان در دھلی  زماندر 
با تداعی از گويا را  "پشتو ــ دری"بنياد اين نام زيبای شير و شکر استاد  ".آتش جھان"يعنی 

  . ، انتخاب کرده بودھندوستان مغولی ، امپراتورخانم شاه جھان "مبيگ نور جھان"
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ازمانی نداشت و فقط جنبش رابطۀ س که دريافت من است، ديگر با پيکرۀ استاد بنياد قسمی
سخنوری بود آتشين و  دابنيداکتر  .منفرد ھمرزم خود نگه ميداشت شخاصرا با اارتباطات خود 

مبارزات ملی و دموکراتيک را ]زم و ملزوم . را گوئی ھرگز نميشناخت گردعقببی پروا و 
.  در حالی که بضد امپرياليزم شعار ميداد، ارتجاع را ھرگز از ياد نميبرد. ميدانست يکدگر

ق و پرچم را خلکه در حالی . سوسيال امپرياليزم اشغالگر و امپرياليزم غرب را يکجا ميکوفت
تنظيمھای پشاوری و  ،شتاپند میلکۀ ننگ تاريخی افغانستان و و خيانت بحيث مرکز خباثت 

  . ايران شنو را دشمن افغانستان و خلق ستمکش آن ميدانست

وطن خود را پرستش . نياموخته بودبنياد انسانی بود بی تعصب؛ گوئی تعصب را ھرگز داکتر 
عشق او را . دمک چشم خود دوست ميداشتميکرد و توده ھای مردم افغانستان را چون مر

  .آن در کمتر کسی سراغ دارمو مظلوم نسبت به افغانستان و مردم جفاکش 

جنازه  ئیاروپاممالک روزی که او را به خاک سپرديم، بيش از سه صد نفر از سراسر المان و 
 فين و فاتحه گيری او در شکوھی بوقوع پيوست که نظيرش رادمراسم ت. اش را بدوش ميکشيدند

  .سراغ ندارمدر المان 

 "اديت کناوف"دوست المانی او خانم . مجرد زيست ياد در پانزده سال آخر عمر خوداستاد بن

Edith Knauf قwبنياد بنام استاد ھم که از ھمين حا]. و طينت بنياد گرديده بود گرويدۀ اخ
خود  م و توجهِ ھم و غتمام  بعداً  اديت کناوف. ش ميغلتدانياد ميکند، سرشک از کنج چشم "عين"

 .، مبذول داشتايران پناه برده بوده ب که اسين جان بنياد ــ ــ يفقيد  بنيادداکتر يگانه برادر را به 

اجازۀ کار . ديی را ميگذرانبارمشقتيگر در ايران زندگانی افغانان دياسين جان به مانند بسا 
و اگر کمکھای خانم اديت نميبود، . ندرا نيافت و مکتب رفتندرس خواندن  حقنداشت، فرزندانش 

به ايران سفر نموده ام، بار بار که من شخصاً . ه نميتوانستندکردتأمين  زندگانی خود را مصارف 
  :اديت ميگفتخانم . ميکردمبنياد ياسين جان لی او را تقديم ھربار تحفه ھای گزاف پو

  »!!!من ديگر کس و کوئی ندارم، ولی زنده ام تا بدرد ياسين و فرزندانش بخورم« 

به ايران شتافت و  انش سه فرزندوحيده جان ــ خانم ياسين جان ــ و چند بار بديدار ياسين جان و 
ھمين حا] نيز ياسين جان و . ت، يکبار به کابل ھم سفر کردوقتی ياسين جان رھسپار وطن گش

ی بی ريای خانم اديت بود که از برکت کمکھا. مورد نوازش خانم اديت قرار دارندفاميلش 
در کابل درس خواندند و به ثمر رسيدند ــ پسران ياسين جان ــ  "ردل جانشي"و " دل جانمھر"

کابل سين جان شامل تحصيل در رشتۀ طب در ياآھوچشم  زيبا و ترکدخ "نرگس جان"و اينک 
  .شده است

داتی وارنامھای ال از بھر مث. افغانی و وطنی بود و تيپيک ]اارزشھای و سخت پابندِ  استاد بنياد
، "دلمھر"، "اورجھان"نامھای خوشنمای  از ھمين خاطر .دينی و مذھبی را خوش نداشت

   .انتخاب کرده بود برای دخترک خود و فرزندان برادر خود خودرا  "نرگس"و " شيردل"

  : اديت ھميشه ميگويد

  »!!!ندا دل و نرگس فرزندان منشيرردل و ھم اگر دارم ھمانا من فرزندی ندارم و« 

  :ھميشه ميگويد که اديت خانم 

  »!!!را شناختم، انسانی دگر شده ام" عين"از زمانی که « 
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کتب و مواد مطبوع و . و به سرنوشت آن سخت عwقه مندنيز عاشق افغانستان است خانم اديت 
صوتی و تصويری بی شمار و نفيسی را که او در مورد افغانستان جمع آوری کرده است، در 

  .تر افغانی سراغ ميتوانمخانۀ کم

  Heidefriedhofدر قبرستان  1994جنازۀ استاد بنياد با اعزار و اکرام تمام به تاريخ ششم می 

از شانداری و يادبود فاتحه گيری  ن به خاک سپرده شد و فردايشبرلي Mariendorfدر ناحيۀ 
در مراسم تدفين و يادبود، عwوه از افغانھا، جم غفيری از دوستان ايرانی و  .وی صورت گرفت

بر لوح مزار استاد بنياد اين عبارت نقش بسته . ی نيز اشتراک کرده بودندوگوسwوی ويترکی و 
  :است

  »!!!از برای عالم انسانيت قربان شدن«

  .که ياسين جان بنياد از ايران فرستاد تا بر سنگ مزار برادرش نقر گردد اين عبارتی ست

. بسا باريکيھای زبان عوام را در نوشته ھايش انعکاس ميدادبود و  نده ای توانااستاد بنياد نويس

  :حبوحۀ جنگھای تنظمی کابل اين بيت را سروددر بُ . شعر ھم ميسرود بعضاً 

  ار کردآنچه را شمر و يزيد در کربw يکب

  لک ما بسيار کردزِب اله در مُ ـرھبر حـــ

 خاصشمارۀ  "خپلواکی ــ آزادی"اتيک آوارگان افغانی بنام رمرکزی سازمان ملی و دموک نشريۀ

  .ساختبيست و دوم خود را وقف گزارش مرگ استاد بنياد  العادۀ فوقو 

 خاطرۀشاد و را  مقدريلعااستاد دوست و  م، روانرسانر ميسه يادبود را ب ختصرکه اين م اينک

  .را ھزاران بار خرم ميخواھم انش گرامی

   !!!زنده آنست که نامش به نکوئی ببرند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :توضيحات

در المان و آزادۀ شھير  نويسنده و ژورنالست Kurt Tucholsky "کورت توخولسکی"ــ  1
ی جنور 9بتاريخ  توخولسکی. بود Weimarer Republik "جمھوريت ويمار"دورۀ مشھور به 

در شھر  1935دسمبر  21 خار زيست و به تاريخکوتاه اما باافت برلين بدنيا آمد،در شھر  1890
Göteborg خود را دموکرات که توخولسکی . سويدن با انتحار گليم زندگی خود را جمع کرد
سيالست ميدانست، پاسيفست بود و ضد جنگ و ھميشه از خطرات نازيزم ھشدار چپی و سو

اصلی و  سرشتنی بود که حزب نازی تازه به قدرت رسيده بود و ھنوز کس و اين زما ؛ميداد
  .ه بودشناخترا درست ن ضد انسانی اين حزب

  :شيخ شيراز اينستحضرت ــ اصل بيت  2

  سعديا مرد نکـــــــــونام نميرد ھرگز

  مرده آنست که نامش به نکوئی نبرند
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  :، گفتمگنجانيدهرا در يک مصراع بيتش مفھوم تمام  ،لـشيخ اجـَّ  با اجازه از روحانيت

 !!!زنده آنست که نامش به نکوئی ببرند

   


