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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کبير توخی

 ٢٠١٧ اکتوبر ١۵
 

 "! المغربالى المشرقمن حدودالعالم "کتاب
 ودان ميرويس"کارمان ادامه و شجاع وکاوشکر مبارز رفيق توسط اھميت با و کمياب اثر اين بخش تاب باز با

 ياد ايران مبارز و محقق و نامدار نويسندۀ "گودرزی محمود داکتر "ياد زنده متبحرم دوست از که دارد جا ،"محمودی

 : نمـــآيم آوری

 "اخير قرن پنج در افغانستان "نويسندۀ و )جالد نجيب داکتر پوشالی دولت وزير نخست( صدراعظم معاون که زمانی

 محمود داکتر" ياد زنده با وی . ...آمد امريکا به ای گونه به - افغانستان مردم به خاين اين - "فرھنگ صديق محمدمير"

 قصۀ - خاين اين . شد آشنا ، نمود می تدريس ھای آن کشورپوھنتون يکی ازدر استاد سمت به وقت آن در که "گودرزی

 کتاب کشوردر معروف متبحرو کاوشگر بارغ ياد زنده که زندانش دورۀ در غدار نادر خاندان با اش مخفيانه رابطۀ

 ھای کتاب از شماری چگونه نيست معلوم که  - دانند می ھمه را ... است داده تذکر ھم " تاريخ مسير در افغانستان"

 معروف اثر ، ھا کتاب آن جملۀ از ، بود آورده امريکا به خود با را نظيرافغانستان بی باستانی آثار و تاريخی کمياب

 "گودرزی داکترمحمود " . کرد اھداء "گودرزی محمود داکتر" ياد زنده به را " المغربالى المشرقمن المحدودالع"

 افتخارش به که دعوتی در و بود آمده کنفرانس غرض تورنتو به که باری آخرين در . داشت خود نزد را اثر اين سالھا

 عنوانی آن دوم يا اول صفحات حاشيۀ در توانايش قلم با دبو آورده خود با که را اثر اين ايشان ، بوديم کرده برگزار

 اثر کاپی( کرد اھــــدا ما به را " المغربالى المشرقمن حدودالعالم " و نوشت قلم اين و توخی رحيمه ھمرزمم و ھمسر

 . ) بود شده گرفته اصل روی از

 مھربانی و فروتنی با ايشان " ؟ ايد نموده دستياب چگونه شما را کمياب اثر اين " : پرسيدم " گودرزی داکتر" از

 کتاب و داند می تاريخ که فرھنگ صديق محمد آقای افغانم دوست يک اثررا اين ! توخی آقای " : گفت چنين ھميشگی

 صديق محمد" ( ملی خاين اين شخصيت که زمانی . " است داده من به ، نوشته را "اخير قرن پنج در افغانستان"

 مسلط خود به درنگ بی . نشست نجيبش سيمای در گذر زود ناراحتی از موجی ؛ کردم معرفی يشبرا را ) "فرھنگ

 ." کنم می تشکر شما از صميمانه . کرديد معرفی من به را شخص اين شما که شده خوب خيلی" گفت مھربانی با شده

 ياد زنده ارجم گران و شفيق دوست اين فۀتح سالھا . خواندم بار يک را )" المغربالى المشرقمن حدودالعالم "( اثر اين

 بلکه ؛ ھايم کتاب الماری در نه را معروف اثر اين اصلی جايگاه انجام سر . نگھداشتم خود نزد را " محمودگودرزی "

 اھداء ) اديان و تاريخ ، سياست در نظر صاحب ( " موسوی " دانشمندم و مبارز رفيق به يعنی ، آن اصلی مستحق به
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 " افغانستان آزاد - آزاد افغانستان " پورتال وقفۀ بدون و مستدام بار و کار به روز و شب که رفيق اين يدام . کردم

 نسل برای نظرش " المغربالى المشرقمن حدودالعالم " محتوای مورد در که يابد را آن مجال بتواند ؛ است مشغول

 توخی کبير . بنويسد کشور جوان

 

 


