
  
 انجنيـر خليـل اهللا رًووفینوشـتًه  

 
  
  
  

  صدای شاعری ازتبار هنـدوکش       
  به ابدیت پيـوست               

  
  دن وازمصایب بی پایان ـی آدم ها شنيـروزه ازمرگ وتباههمه  

  .جامعه سخن گفتن خدای من که چقدرسخت ودردناک است
  ا تاار سياسی، قحطی وگرسنگی امروزدرکشورمـمرگبحوادث 
  ودکان ومادران ــی را درچشمان کـا اشک حسرت وبينوائـکجاه

  خشکانده وتا کجاها تقدیر ملتی را ازدستی بدستی درحراج فاسد
  زنده یاد دوکتورميرعبدالقادرابهر                              .ترین نظامهای داخلی وخارجی قرارداده است

  شاعروفرهيخته مرد کشوربه           ا بهنگام دوستان زرگی که مرگهای نوی آن چه مصيبت بـدرپهل
  جاودانگی شتافت                 ناخت ـکه یک عمری با آنها ش م دردیارغربتـــزیزان، آنهـوع

  ومحبت  های ماندگارت درارتباط دوستیوخاطره  نزدیک داری
. بمانند کوهی سنگينی ميکندجسم وروانت ژرف دارد، ترا درسوگ می نشاند وبرهای گذشتًه آنها پيوند 

 بــورميکنـد وـاک آن عـی ازدهـليــزتاریک ووحشتنـکه درین فلسفـًه تلخ ودردناک، هرزنده جان می بينيم
و  ی نيستـان دگرکسی را به آن راهـرازیکه جزپروردگارعالمي .ونددـبه ابدیت خداوندی می پيسرانجام 

  :خيام نيزدران اظهارعجزوشکست ميکند 
  آنرا نه نهایت نه بدایت پيداسـت         که دران آمدن ورفتن ماسـت  ریًود        
  کس می نزند دمی درین معنی راست      کين آمدن ازکجا ورفتن بکجاست         

                
ویم که در ـربا نام ونشان کشور، با نهایت تلخی سخن ميگـرشاعـرعبدالقادرابهـازمرگ دوکتورمي درینجا

ش رسيـد ودریک ـداعی اجل به سراغ  2008وبرسال ــسکتًه مغزی به تاریخ هشتم همين ماه اکتک یاثر
   .چشم بهم زدن به جاودانگی اش سـپرد

ن ـدامــان بدامنه های کوهـخورشيد زرافش کهـاری آنگاهيـش دریکی ازروزهای بهـواندی پيهفتاد سال و
ارغوان زار خواجه سياران چاریکار، دل ودماغ یززمين وپروان نور رستگاری ميپـاشيـد وازعطردالو

ناس پروان ، ميرعبدالقادرابهربدنيا آمــد ـش وتازه گی می یافت، دریک خانوادًه معزز وسرشـجان، آرام
وار خود مير ـالفبای زبان وکالم الهی را ازپدربزرگ. سالهای کودکی را درسایًه تربيت فاميل سپری کرد

ًه ـب ابتدائيـدرسی را درمکتن آموزش ـنخستي. رفتـریف آن روزگاربود، فرا گل معاــنجم الدین که ازاه
      .جبل السراج تکميل کرد وبعد شامل ليسًه نعمان پروان گردید

زنده یاد دوکتورابهردرکناردرس وتعليم مکتب، ازهمان آوانيکه هنوز به سـن بلوغ نرسيده بود به شعرو 
در  زل پدری اشـمن. وانی اشتراک ميکردــرخـل ادبی وشعـرمحافــکثت، دراـراوان داشـًه فـادبيات عالق

تجلی داشت و آغوشـش سخاوتمندانه به روی  ،چاریکارغالبًا بمثابه کانون گرم مصاحبتهای اهل دل وقلم
د ــن فضائی دررشـًه چنيـوده ميبـود، که طبعًا روحيـدان گشــری وادبی وسياسی دانشمنـمناظره های شع
زهائی ـشاعران منطقه چينویت داکترابهر، اثرگـذارگردید، فضائی که ازمحضر استاذان وشخصيت ومع

ری اش از ـن ذوق وپيگيـبعدها دراثرهمي. می آموخت وبرمایًه ادبی وشعری خود غنای بيشترمی بخشيـد
 روانشاد مسرورکوهستانی  :یکسو وتماسهای هميشگی اش با ادیبان وشاعران نامدارمنطقه وکشورمانند

ری اش باال ـــرت شعـر، شهــودیگران، ازسوی دیگ يفیـدیر، پائيزحنـسرشار شمالی، حبيب الرحمان ج



لی ــم ارادت فاميـکه با ه ،خليـل اهللا خليـلی درین راستا  ــم استادق ورهنمائی مستقيـویژه تشویــگرفت، ب
  .داشتنـد،  بی نهایت موثروسازگاربود

ز ــن کار دولتی را نيزازمحرریت روزنامًه پروان آغازنمود، بعدًا بمرکبا این ذوق وتالش فرهنگی، اولي
رام ـــرفت، نخست ازهمه کورسهای عالی ژورناليزم را فرا گرفت ، مدتی درکابل رادیو، دربخش پروگ

  . نمود می ایفای وظيفههای اطفال کار کرد سپس بحيث مدیرکلپ جوانان 
ادبی درچوکات ریاست مستقل مطبوعات جدیدًا تاسيس تًه نام کميخورشيدی نهادی ب 1340درسال 

رابهـر ــروی و داکتـگردید اعضای آنرا شادروان ضيای قاریزاده ، مرحوم یوسف آیينه ، استاذ مایل ه
رهنگی، خدمات ارزندًه را بمثابه خطوط ـموثرف های ادبی وخالقيتـه دربخش پژوهشل ميداد کــتشکي
  . ذاشتنـدی دانش وهنرازخود بجا گودــرهنم
اندیدان بورس ــرًه کـدرراستای وظایف فرهنگی، سرانجام درزم ،  ربا اینهمه تالش کاریـبهادروان اـش

شور ـی به کـت تحصيالت عالــور، جهــازطرف وزارت اطالعات وکلت تحصيلی دربخش زبان وادبيات
رسان پترس بورگ در ــشهآموزش یکدورًه شـش ساله را دراکادمی تعليم وتربيًه . شوروی اعزام گردید

 مـبازه ب آنــبه تعقي.  تری خودرا بدست آوردـانه به پایان رساند وماسـًه زبان وادبيات روسی موفقـرشت
ًه ـــال رسالـردید ، پس ازسه ســی شهرليننگراد گـورستی دولتـل یونيــتحصيل را ادامه داد ، شاملًه ـسلس

  .سی دفاع کرد وبدرجًه دوکتورا نایل گشتدررشتًه زبان وادبيات رودوکتورای خودرا 
  ی ـرهنگی وزارت اطالعات وفرهنگ وحوزًه دانشگاهـلف ادبی وفـای مختـپس ازبرگشت بوطن درپسته
  .کابل، اجرای وظيفه نمود

ستان وسپـس بحيث رئيس کتابخانه های کابل ـف ملی افغانـدتی آمر آرشيـوری داًود خان مــدردورًه جمه
ت مدیر عمومی فولکلور ، بعدًا مدیر عمومی ـبعدًا نظربه صوابدید مقامات وقت، بصف. تقررحاصل کرد

  .ارتباط خارجه ودرعين زمان آمرجوایز مطبوعاتی وزارت اطالعات، توظيف گردید
  

ت  ـی مرتبـد درشمارپستهای عالـاتی، هرچنـوامتيازات تشریف  یره ازنگاه اهميت تشکيالتـپستهای متذک
زیرا  .  ت شایانی برخورداربودـاما جایگاه معنوی وارزش اجتماعی آن، ازاهمي آمد دولتی بحساب نمی

رد ــدرتربيت سالم وانکشاف ذهن نسل جوان کشوروراهب تا جائی همين نهادهای معنوی وانسانی بود که
  .جامعه ایفا ميکردهای آموزشی واخالقی، نقش مهمی را در

دوستان وشاگردانش بمقامات باالی رهبری حزب قرار دردوران حزب دموکراتيک خلق، باوصف آنکه 
دمت ـوی خود مصروف کار وخـفقط درهمان حوزه های ادبی ومعن رـمگرزنده یاد داکترابه گرفته بودند

ون احسان کسی ـدام امتيازی که مرهـبود، بجزاینکه کمک ودستگيری اش بدیگران رسيـده باشد دیگربک
ث استاذ در ـدارسياسی مقام علمی خودرا حفظ کرد، بحيـمرحلًه تب درین. رود نياوردـقرارميگرفت، سرف

اون کتابخانه ـن زمان معـمدتی آمردپارتمنت زبان وادبيات روسی، درعي. دانشگاه کابل بخدمت ادامه داد
  .ن وظيفه اجرا کردافغانستااکادمی علوم در وآمرکتابخانه ، بحيث کدرعلمی ودراخيرهم  های دانشـگاه

  
گهـــانی او بماننــد صاعقـًه انـدوه بزرگی، بردل وجان دوسـتان وعـزیزانش فــرورفت ودر  خبرمرگ نا

تی که ما امروزیک شخصيت فرهنگی واجتماعی و ـراس. ًاثر واندوهناک ساختـسنگينی خود همه را مت
ًه ــضایع نـدان وطـزنان واندیشمن، واقعـًه تلخی که درقلمرو قلمـیک شاعر خوب خودرا ازدست داده ایم

  .تًاسفباری بحساب می آید
ميگـذشت، لحظات بدرود زندگی  ت ودوستی استوارـرسرشارازمحبـبهمانگونه که زندگانی شادروان ابه

  .اش نيز، همانگونه به آرامش و راحتی درگـذشت، درطی یک سکتًه دماغی دیگرهمه چيز تمام بود
ی ـود، جـزئـبشاش وسرحال ميب يشـه مگـرهم تـرارداشـدرسن وسال قابل مالحظه یی ق که وی دـرچنـه

ش مشاهـده نميشـد، قامت بلندش دربرابر حوادث روزگار خم ـنا راحتی وکسالت درسيمای ترین
یکی . ش هویدا بودـنميگردید انسانی بود آگاه وپرتپش، درنخستين برخورد جذبًه روحی ازوجنات

 ،  تا آنجات پایدار وصميمی بودـت خود سخـورفاق یـه بود که دردوستـفتـدران نه دیدًه  اوـازصفات پسن
رت هميشه ـه مشکالت عالم مهاجـرد، با همـرا ازیاد نميب ، یاران خودت ترین شرایطـکه درسخ



ریک آنها ـم شـواری و فاتحه داری غـودرمراسم سوگ م ميرساندـــحضوربه ـل خوشی دوستان درمحاف
  با این بارزه های . ردیدـميگ

ت وازو ـان خود جا داشــًا دردل رفيقــ، درجامعًه ما ازشناخت وسيع برخوردار بود، مقابلت نيک انسانی 
  .حرمت فراوان بعمل می آوردند

روح  ،رد، اما درین ميــانهــتی آدمی را با خود ميبـًه هسـاکی که همـرای تلخ ووحشتنـولی مرگ چه ماج
دای شان در ــاند وپژواک صــست که جاودان ميمـانيام واالی انســده بمقـالی ورسيـای متعـبزرگ انسانه

درازنای زمانه ها، خاموش نميگردد، همانگونه که به یقين صدای زنده یاد داکتر ابهر عزیز، تا دیرهای 
روحش شاد وقـرین رحمت الهی . ـش جا داشته وهرگز فـراموش نخواهـد شـددیردرقلب دوستان ورفيقـان

  .باد
در . ردـبه آلمان پناهنـده شـد، درشهر آخن جرمنی به تنهائی امرارحيات ميک 1994دوکتورابهـر درسال 

دوران پناهنده گی، علی الرغم فشارروانی ورنج تنهائی، ناشی ازاوضاع غمبارکشور، دوری ازفاميل و 
رات آلمان ـزب سوسيال دموکــباح. م حوادث نگردیدـه وتسليـ، شکستست ـراق دوستان، خاموش نه نشـف

ت روشنگری ذهنيت نسل ـکانون فرهنگی افغانهای شهرآخن را ایجاد کرد، درجه. اط نزدیک داشتارتب
ی و ـت هویت ملـناخـل ازروزهای تاریخی، شــدًه سياسی کشور، تجليـجوان برونمرزی ، ازمسایل پيچي

غ نمی ، نشستها ومحافلی را سربراه ميساخت ودرین راه ازهيچگونه تالش وحرکت دریآزادی افغانستان
  .ورزید

  :آثارچاپ شده یی که ازو باقی مانده است 
  خورشيدی  1338ترانه های دل چاپ مطبعًه دولتی کابل درسال   ــ      
  خورشيدی مطبعًه کابل 1352ــ   زمزمًه جمهوری بمناسبت صدمين روزجمهوریت درافغانستان       
  ولتی کابلدرمطبعًه د 1360ــ   ادبيات قرن نزده روسی ، چاپ      
  .ــ   ده ها اثرورسالًه دیگر که اززبان روسی وآذربایجانی بفارسی ترجمه وبچاپ رسيـده است     

  
درانجام،  نمونه یک پارچه شعرآن زنده یاد را بخوانش ميگيریم که نماینده گی از شکستگی روزگاربد 

  :فرجامش دارد 
  

  سـينه یی دریا شکسـتگوهـر بخـتم درون 
  رآغوش طال تم ها شکسـتکشـتی عمرم د

  
  ا خيــره شـدــــکوکب طالع من درآسـمانه
  دی ها شکسـتـبال مـرغ آرزویم در بلنـ

  
  ربریزـی زیبـا شراب کهنـه در سـاغـساق

  جام لبـریز ازشرابم درشب یلدا شکسـت
  

  رار آرزوـم شــميفـــروزد دردل  وجان
  انجماد پيکرم را عشق آتشـزا شکسـت

  
  وجانـم بفـــریادم بـرس ای خــداوند دل

  کاسًه صبرم بدست یار بی پروا شکست
  

  درسراب دشت بی پایان عشق وآرزو
  کاروان ما کمر درصخره وصحرا شکست

  
  

   2008بيستم ماه اکتوبر                                               
  کسـل ــ جـرمنی                                          

  


