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 29/06/2016                  دپلوم انجنیر خلیل هللا معروفی

 
 

 " از جهان رفتل نکوکاریتمثا"

 "تورجان اعتمادی" رحلتۀ ضایع

 

"آریانا افغانستان آنالین" از نظرم گذشت و تار و پودم را تکان داد. دوست ارجمندم،  موقرنوشته ای در وبسایت 

ای از درگذشت بزرگمردی می نویسد و سجایای انسانی و وطنپرستانه ، ضمن سوگنامه "ولی احمد نوری"جناب 

وریالی " ت. مگردیدی او اش را تمثیل می کند، که او را فقط یک بار دیدم و از دل و جان شیفتۀ انسانیت و مهرگستر

مرد کم همتا، کسی بود که در بین دوستان همیشه با "جان" یاد می شد، گوئی لقب تحبیبی "جان"  ایناعتمادی" 

حابا اشک ریختم و م  خواندم، بی شت این انسان بزرگ را ذبود. وقتی خبر درگ گشتهجزء نامش  مربوط بدو و

 افسوسها خوردم؛

 ت بود!!!که سرمشق و تمثال نکوکاری و آدمی، انسانیاشک و افسوس به خاطر رحلت 
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 :سال تخت می گذرد هپنجابگذارید سرگذشتی را بیان کنم، که از آن 

ان و رفتگ و جزء دناکیا به وطن نگذشته بود، که پدر بزرگوارم جهان را ترک گفتوولسال از عودتم از چکوس سه

 ندازها وب بودند، دوستانی داشتند، بی. ایشان، که خود در میان همکاران و دوستان، سخت محبندبرنگشتگان گشت

عظم جان" معروف دام به خانۀ ما تشریف می آورد، کسی بود، که به "او وفادار. یکی ازین دوستان، که م شفقم

در شهر زیبای  1963بود و به یاد ندارم، که کس ایشان را بدون "جان" یاد نماید. محترم "اعظم جان" را در سال 

وی به خاطر روش نیک و دوستانه اش، دل دوستان پراگ هم زیارت کرده و از عطوفتش سرشار گشته بودم. 

 بیشمار را شکار کرده بود.

که وی از همین پیوندها و  دوستیها در جهت کمک کردن و دستیاری مردم، استفاده می مگر چه خوب بود و نکو، 

 کرد.

باربار به دیدن ما تشریف آورده و از ما خبر می گرفت. از قضاء روزی نیز این مرد بزرگ، بعد از مرگ پدرم 

 :، برایشان از برادر کهترم، فاروق جان، گفتم، کهندکه به دیدن ما آمده بود

 ."رنج می کشد تصادیقاد و از مضیقۀ ر  مان به سر می ب  در ال"

بود و به مصرف شخصی جهت تحصیالت عالی به المان رفته بود، از مشکالت  "لیسۀ نجات"فاروق، که فارغ التعلیم 

 ....داشتشکایت  امکاناتزندگانی و نداشتن 

 به گوش محترم "اعظم جان" رسید، بالفاصله فرمودند: نکتههمین که این 

 «کنیمبش ریم پیش "تورجان"، رئیس پوهنتون، و همی قصه ره بر  ب  ه که خی بی»

وهنتون پ در کنار دفتر رئیس نمعیپوهنتون" برویم. در ساعت  یسئرفردایش قرار شد، که یکجای با ایشان پیش "

یکی و از سالم عل عدشدیم. ب اتاق رئیس صاحب  انتظار می کشیدم، که محترم "اعظم جان" رسیدند و باهم وارد

از موضوع دادند، ولی بهتر  یکوتاه من، گزارش فیمعراحوالپرسی، اعظم جان سر صحبت را باز کرده و ضمن 

 مهربانیگزارش بدهم. به رئیس صاحب پوهنتون، که گوئی از چهره اش نور برادرم دانستند، که خودم از مشکل 

که برادرم به مصرف شخصی به جرمنی رفته و اکنون و قصه کردم،  ؛ممی تابید، از موضوع مفصل قصه کرد

گفتم، که بعد از وفات پدرم، دیگر قادر نیستیم به برادرم در المان کمک کنیم. رئیس  شتوتگارت می باشد. ساکن

صاحب پوهنتون، که به گزارشم به دقت گوش داده بودند، فرمودند، که با سفارت المان در کابل تماس می گیرند و 

یار فصیح انگیسی بس هفارت المان در کابل زنگ زدند و بگوشک تلفون را برداشته و به اتشۀ کلتوری سفی الفور 

 موضوع را بیان نمودند.

ر افتاد، که قرار شد، روز دیگر پیش اتشۀ کلتوری سفارت در چارراهی شیرپور این تلفون  فی المجلس آن قدر مؤث  

کردم و اتشۀ کلتوری که نیز شخص بسیار دلسوز بود، فوراً دست به کابل بروم. خالصه این که این کار را  شهر نو

کار شده و نمبر تلفون و آدرس ما را گرفت، تا بعد به ما احوال بدهد. یکی دو ماه از جریان نگذشته بود، که نامۀ 

 اتشۀ کلتوری رسید، که باید یک بار نزدش بروم.

 بسم  ـره ای متـهـا چم. بـتـرار گرفـارت قـفان سـربـهشۀ مـده و در برابر اتـمان شـارت الـفپار سش رهسـردایـف

 ان"ـمادل اکادمیک الـبؤسسۀ ت"م ۀـودجصیلی را از بـحـورس تـای یک بـطـوش اعـر خببشاش خ

Deutscher Akademischer Austauschdienst  یاDAAD  ارائه کرد و آدرس  رایمبرا  اسناد مربوطداده و
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بورس تحصیلی خویش در دریافت مژدۀ از که برادرم  گرفت. چند هفته نگذشته بود، ترادرم را در شتوتگارب

 نوشت .... Technische Hochschule Stuttgartپوهنتون تخنیکی شتوتگارت 

جناب "توریالی اعتمادی"، آن  وفاتمردان، وقتی خبر  سال می گذرد. امروز صبح   ازین رویداد اینک پوره پنجاه

صحنه ای از فلم در نظرم مجسم گشت؛ مثلی که دیروز واقع شده انسان واالخصال را خواندم، تمام داستان چون 

 باشد.

درک کرده و عمر  ت رامفهوم انسانیسیر زمان را ببین و آمدن و رفتن انسان را و خوبی و خیرخواهی آنانی را، که 

نشنیده اند. او را ندیده و از او  اً ، که ابدرسندبه کسی می  صرف می کنند. خود را در راه خدمت و آسایش مردم

ئی شته و به نکوآن نهفته انگا را در هآدمیزاد ت  انسانیکه باید کمک کنند، چون جوهر  ،کمک می کنند، به خاطر این

 :پی برده اند، که

 ؛«یک پیکرند آدم، اعضای نیب»

 اعضای یک پیکر "زنده و سالم"!!! 

 عمر در گذر است 

 زمان ند است، گذر  و چه ت  

  اام

 خوشا آن، 

 و نیکی می کند، رسالت خود را می داند، که

 ولو در دجله می اندازد!!!

 یاد نکوکار گرامی باد، هرکه باشد؛

 ولی یاد ممدوح من، هزاران بار گرامی باد؛

 یاد انسان واالگهری، به نام "تورجان اعتمادی"!!!

 و

 د!!!شوایچ دل و هیچ زبان مهست، خاطرۀ نکویش فراموش  تا دنیا و ما فیها

   

ک آن فقید و دوستان نزدی عزیزبدین وسیله صمیمی ترین مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به فرد فرد خانوادۀ 

 ، تقدیم می دارم!!!انو دورش
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