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 (1)تصویر زیبایی از دوست عزیزم قدیر جان فهیم

قدیر فهیم  فرزند صدیق افغانستان و یکی از چهره های برازندۀ مطبوعات کشور عزیز دوست نهایت گرانقدرم جناب 

 باد! ادش گرامی، روحش شاد و فردوس برین مأوایشو به ابدیت  پیوست. یگفته ما دنیای فانی را ترک 

انالین" وفات این دوست یک عمرم؛  افغانستانبه نمایندگی از همکاران "آریانا بدین وسیله از طرف خود و فامیلم و 

ند اد آن فرزند برومتسلیت عرض نموده و ی محترم آن مرحومدوستان  و ماندگانرا به باز یعنی جناب عبدالقدیر فهیم

 مطبوعات افغانستان جاویدان می خواهم. افغان را در کارنامۀ

                                                           

 که فوتوی مرحومی قدیر فهیم را به دسترسم گذاشتنددوست مشترگ فهیم و نوری "شکریه رعد" از محترمه بی بی و تشکر سپاس  -1

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Walinouri_yaade_az_qadir_fahim.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Walinouri_yaade_az_qadir_fahim.pdf


  
 

 

 3از 2

 مطبوعات افغانستان بود کهتأریخ گذار و صادق تأثیرو خدمتگاران محترم عبدالقدیر فهیم یکی از چهره های ممتاز 

 رهنمای خوبی برای نسل های امروز و فردای فرهنگ و کلتور افغانستان خواهد بود. یقین خدمات او سرمشق وبه 

ی مد و اخالق نیکواداشتند گرویدۀ پیشدر داخل کشور و همچنان در دیار غربت، کسانی که با وی آشنائی و دوستی 

در ایالت ویرجینیای  1397ثور  17مطابق به  2018قرار معلوم مرحوم فهیم به روز دوشنبه هفتم ماه می  بودند.وی 

 ۀیرظبه وطن انتقال یافته و در ح قرار وصیت شانآن مرحوم  ۀجنازرخ در نقاب خاک کشید. امریکا  ۀمتحد اضالع

 ثور با اشتراک 21ماه می مطابق به  11ه روز جمعه آبایی شان در قریهٔ "تره خیل" ولسوالی ده سبز والیت کابل ب

 از دوستان وی به خاک سپرده شد.  غفیری جم

 عونراج   ه  لی ان ا  و ا   له  ان ل  ا  
 

چیزی بنویسم که نمایندگی از درد دل و  و داشتم در زمینۀ مرگ این دوست عزیز و فقیدمبسیار آرز در چندین روز

 خداوندگار ادب و سخن استاد خلیل هللا "خلیلی افغان" حضرت گفتۀ اضطراب روانم نسبت وداع ابدی او نماید ولی به 

 قلم در پنجۀ من  نخل سرما خورده را ماند
 

 دوات از خشک مغزی ها دهان مرده را ماند

که به فهیم بودنش ایمان داشتم و  چند سطری در بارۀ شخصیت این دوست عزیزم باز هم  با تشتت افکار و دل افگار میکوشم

دارم، در مورد صداقت و راستکاری بینظیرش بنگارم که حکایتی ست فراموش ناشدنی و ثبوتی ست از صادق بودن و راستکاری 

وزی، نه سابقه  دارد و نه آینده خواهد و فداکاری او در برابر دوست که فکر میکنم در تأریخ انسان ها خاصتاً انسان های امر

 داشت!

یکی دو ماهی از فاجعۀ کودتای خائنانه و ویرانگر پرچمی ها و خلقی های نابکار و خائن به وطن و مردم، گذشته بود و در 

من از  کابل مانند همه شهرهای افغانستان همه زنده جان ها، مخصوصاً آدمیان از هراس مرگ و زندان به خود می لرزیدند و

 همه بیشتر زیرا سابقۀ مخالفت من با مکتب کمونیزم و کمونیست ها معلوم بود و باید از بین می رفتم و معلوم نبود با زن و اوالد

م چه روزگار و فجایعی پیش خواهد آمد. من آمادگی کشیدن آنان را از افغانستان با درد و تأسف گرفتم و با پاسپورت هایی که 

مطمئن نبودم باید روانۀ پیشاور می شدند و از آنجا ترتیبات رفتن شان را به فرانسه می گرفتم. قدیر جان فهیم  در اصلیت آنها هم

که نه تنها از دوستان نزدیک و با وفایم بود بلکه در مؤسسۀ میرز سرویس )جنرال اجنسی "دایملر بنز" آلمان و "تویوتای" چاپان 

ات، قهرمانانه برای همراهی آنان تا پیشاور کاندید کرد. باالخره روز تاریک و مملو همکار من بود خود را با داشتن همه خطر

 از درد و اندوه یک پدر عاشق اوالدش فرا رسید. 

یک صبح پنجشبۀ بسیار غمگین و ترسناک بود که هنوز دامن آسمان از غم من نسبت دوری ما ازهم، خونین بود و از شادی 

ه قدیر جان فهیم عزیزم با یک موتر کرون سبز جاپانی که از طرف مؤسسه در خدمتش گذاشته نجات آنها دامن رنگین داشت ک

شده بود به خانۀ من رسید. باور کنید وقتی زنگ دروازه به صدا درآمد از جای پریدم و با ترس و آرزو به سوی دروازۀ حویلی 

ر و با چهرۀ همیشه متبسم و نگاه مهربانانه ای که مرا اطمینان دویدم. در را باز کردم و فهیم عزیزم را دیدم که مانند کوهی استوا

می داد، رسیده است. رویش را بسیار با محبت بوسیدم و ژنین همسرم و دختران دلبندم را صدا کردم که آماده شوند. با برادرم 

 قدیر جان داخل خانه شدیم و یک قهوۀ قوی فرانسوی برایش تهیه و تقدیم کردم.
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خانم و دخترانم پانین بیایند پاکتی را به دست فهیم عزیزم دادم که در بین آن یکصد دانه نوت فوالدی هزار افغانیگی پیش از آنکه 

و به او گفتم: عزیز من  اگر در سرحد تورخم یا در شعبات پولیس سرحدی به مشکلی  د خانی را گذاشته بودمووزمان سردار دا

و به هر قیمتی که الزم بود باید از سرحد عبور کنند، و افزودم اگر پول بیشتر کار بود  برخوردی این پول لعنتی را به ایشان بده

مجرد رسیدنت به کابل می پردازم. بازهم تبسم ملیحی کرد و گفت پریشان نباش ان شاء به  ،از دوستانت در جالل آباد قرض کن

ریشان نباش. من از آنجا برایت تلفون نمی کنم زیرا همه هللا همه چیز به خیریت می گذرد و سالمت به جایداد می رسند. اما پ

 تلفون ها از طرف این لعنتی ها زیر کنترول است.

ساعتی که منتظر بازگشت قدیر عزیزم بودم نمی نویسم زیرا خیلی طوالنی خواهد شد و برای خواننده خسته  24از اینکه در 

 سگان من با من می گریستند.کن. فقط همین قدر می گویم که در دو روز پریشانی حتی 

روز شنبه در دفتر نشسته بودم، البته جسمم در آنجا و روحم جای دیگری بود و افکارم همه با دلبندانم. بعد از ظهر آن روز 

دروازۀ دفتر باز شد و دلم و چشمانم از دیدن قدیر جان فهیم خاصتاً با چهرۀ خندان و آرامش شاد گشت. برخاستم و او را در 

گرفتم و گفتم چطور شد، همه چیز به خیریت گذشت و به خیر رسیدند؟ با چهرۀ خندان و اطمینان گفت همه چیز بخیر و  آغوش

از چانس خوب دیدم که یکی از اقارب نزدیکم در قطعۀ سرحدی صاحب منصب است. از دیدن ما بسیار به خوبی گذشت و 

اریخی و آن پاکت ت !اینکه بر کوچ کنار دفترم بنشیند گفت مبارک!! خوش شد و ما را تا آن سوی سرحد مشایعت نمود و پیش از

 حاال قضاوت نشد. ی پیداضرورتهیچ را از جیب خود کشید و بر سر میز من گذاشت و گفت از همه بهتر که برای پول دادن 

 را بر خوانندۀ عزیز می گذارم که چه رتبه و منصبی به این صداقت و ایمان و راستکاری او میدهد؟؟؟

 مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام جست

 ردنش آسان کجاستـد شد مـنام چو جاوی

 

 
 

 

 


