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  مشرفعلی 

  

  ياد کھزادبه 
  ای ناچيز خدمت يک انسان بزرگتحفه 

  
ایاز استادان مسلم تن قبل فرصتی دست داد وبا يک چندی  ا، آق ردم م  و حارسين مقدم در جبھه تاريخ ، ادب وفرھنگ م

اريخ "خليل هللا معروفی"دپلوم انجنير  اب ھای ت ستان  صحبتی درباب کت درافغان سندگان گرانق ام دادم، ضمن ونوي آن انج
ره دست  ا ومورخ چي سندۀ توان ار نوي اثر از نقش آث ده مت ه صورت عم ه ب تم ک از گف صحبت خاطره ای را برای ايشان ب

 ابراز نآره تمايل شانرا درنگارش  بعد از شنيدن آن خاط"معروفی"قای  آ. بود"احمد علی کھزاد" عالمه يادزنده  ،کشور
ر را داشت داشتند، رای من حکم ام ه ب ان خاطره است، ينک ا. تمايلی ک ان ھم د، بي آنچه را درسطور بعدی می خواني

ه کاستی " د افغانستان آزا –افغانستان آزاد " صميمانه از خوانندگان گرامی پورتال مگرقبل از آغاز کار بايد ايم ک تمنا نم
  .ھای اين نوشته را بر من ببخشايند، زيرا من در تمام عمر خاطره نويسی ننموده ام

يد ح " اسمهيران ب به بعد دوستی داشتم از کشور ا۵٣از سال قبل يعنی سالھا  ساداتس يس ال نا"سين رئ ـ چگونگی آش ی يـ
ه  انی ب ايد زم ه ش تان ديگری دارد ک ا داس ردازم ـ آن ودوستی م د خ.  بپ ه مانن ن دوست ک ال اي ه دنب الھا، ب ودم در آن س

اريخ دوره ماستری اش تحصيل سرگردان بود از قضا  ته ت ی می را دررش وم وقت ه صورت عم ه می داد وب د ادام درھن
ردد " مشھد"خواست از شھر محل اقامت اش  د گ اد ، عازم ھن ل ، جالل آب دھار، کاب ق ھرات ، قن ا عکس آن از طري وي

به ندرت اتفاق می چون . برمی گشتانه اش خبه ر يھمين مسازشت نيزھند مسافرت نموده وحين باز گپشاور، الھور به 
ا  افتاد که بتوانيم از طريق تيلفون باھم تماس حاصل نمائيم، به صورت کل تماس ھای ما به وسيله نامه بوده واکثر نامه ھ

وتنی چند از " آريانا" و مجله ھای "نجمن تاريخا"يه بر جويبار زالل وشفاف نشرات با تکمن . ھم بحث ھای تاريخی بود
تاد ه اس ستان عالم سی در افغان اريخ نوي رد ت زاد" نويسندگان ميھن ما در زير قيادت ابر م ی کھ د عل تناد و " احم ه اس او ب

  . ايران، بحث ھای ما را ادامه می داديمگل آلود نشراتاما دريای خروشنده 
شور ۵٧ثور فاجعۀ  سان ديگر ک  ودر دوام اشغال کشور به وسيله ارتش غارتگر شوروی آنروز، ھمانطوريکه مليونھا ان

ای از خوره ھادما را راھی  ه سيل خروشان مقاومت پيوست داد وکوه ھ ز ب م را ني ن قل ود، اي ه نم ان ر  د.د وبيگان جري
الھای ين س ان۶٠ و۵٩سالھای مقاومت به خصوص ب تم را دری امک ه دست داد، ودوس تان قدس رضویآ "کتابخان در " س

وازی ھای  دوست ايرانی من ضمن بر آورده ساختن شرايط دوستی  مالقات ھانتمام آدر  .مشھد مالقات نمودم ومھمان ن
ايم به خود فکر نمودهات، از من می خواستفوق تصور ول نصيحت مگر .  بيشتر از آن خطر را استقبال ننم ا وقب من کج

ست  يچ کجا؟ او که خود می دان ه ھ ايش در آن زمين ان صحبت ھ رای کشور م ده ب سليم ش ام ت دارد سر انج ری ن وع اث ن
  .فقيت می نمودآرزوی مو

تم ر ب۶٣مه داشت تا اينکه در اواسط سال دوستی از راه دور ھمچنان ادااين  ارزاتی سفری داش  مبنای برخی وظايف مب
روز به  رات، واليت ھای نيم راه وھ انترين . ف ودآس ران ب ق اي سافرت از طري ه م رين آن ادام م خطر ت ی . را وک در وقت

ا . مشھد ، به خاطر رفتن به ھرات اندکی معطل شدم به فکر آن افتادم تا از دوست ديرينه ام ديداری تازه نمايم آنکه می ب
تم اھل س ه دوس ستم ک سندگیيدان ارتحقيق ونوي ه ک وده سرش ب ه طرفاست نب سم هللا ب ا وب زار دع ا ھ د، ب رم می باش   گ

سير معلومات ورھنمادفت  بهجعهادر عوض مرآستان قدس راه افتاده کتابخانه  ای  خدمين سراغتی از يکی از م يس "آق رئ
ناخته،ختمسخوشبختانه . را گرفتم" السادات را ندم مذکور دوست من را ش دايدز م ود وی ھ تم . ت نم ون نمی دوس ه اکن ک

ز چه دانم زنده است ويا مرده واگر ھم زنده است به  اريخ در مرک يس بخش ت شغلی اشتغال دارد، در آن وقت به حيث رئ
ازه بعد از چندين سال وخوشی ناشی ازآن اولين چيزی بود که میديدار . قدس کار می نمودتحقيقات آستان   توانست ھر ت

ا بعد . واردی را به خود متوجه سازد ارانش در آنج ه ھمک اق بزرگی ک ه ات ا ب از چند دقيقه صحبت دوستم پيشنھاد نمود ت
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دھيمع اند ،جم ه ب راھم ومن .  رفته ودر جمع آنھا صحبت ھای خويش را ادام ات جان"ھم ه از جوان ھای خوب "حي  ک
  . به اتاق ديگر رفتيمًجمعا ھرات بود دعوت وی را پذيرفته، 

زرگميز نفر ھر يک در پشت ٧-۶در آنجا   ه وب دھای جداگان ار خويش بودن ا .  نشسته ومشغول ک ه ب ه ب ا ھم ورود م
تند تم . احترام جناب رئيس از جابرخاسته وبا ما نيز بنای احوال پرسی را گذاش ورد من دوس دکی تعريف در م د از ان بع

د ا د می توانن ستان دارن ال اوضاع افغان ز من وبه اصطالح خودش عمق مطالعاتم، از آنھا خواست که اگر پرسشی در قب
ادگی خويش می باشد،صحبت ھم ضمن تشکر از دوستم وشکسته نفسی ھائيکه در ھمچو موارد چاشنی من . بپرسند  ام

  .را به خاطر پاسخ با سؤاالت ابراز داشتم
ود تخلص م" ابراھيمی"جمع محققين آن اتاق يک تن که از  ده پرسشی را مطرح نم ه حرف آم ه ب ی نمود زود تر از ھم

رار ن قضايااخاطر آنکه شما نيز در جريبه .  انتظار آنرا نداشتيمکه ھيچ يک از ما ــ من ودوستم ــ ستقيم ق ه صورت م  ب
  :رمدا نيابگ واليد ترصوگرفته بتوانيد در اينجا خواھم کوشيد تا بخش ھائی از بحث ما را به 

ستان از پ)  وصفا آورديدبعد از خوش آمديد (:ابراھيمی ه افغان د از زمانيک د بگوئي دا آقای مشرف، می تواني ران ج يکر اي
  ؟قرار دارندضعی وشده مردم آن درچه 

  ! به يقين از ما بھتر:دوستم
وانم پاسخی ب. ابراھيمی می بخشيد آقای ": مشرف"من  ست ، نمی ت ه خاطر آنکه اين پرسش در نفس خودش درست ني

  .برايش داشته باشم
  کجای پرسش اشتباه است؟: از حاضرانديگری ويکابراھيمی 
شترکی را زيرا .  اينکه افغانستان از پيکر ايران جدا شده باشد درست نيست:مشرف اريخ م ی ت اطع معين ما با آنکه در مق

  .دارای تاريخ خاص خود نيز می باشدکشوردارا ھستيم، در خطوط کلی خود ھر
  :از حضار به پشتيبانی از آقای ابراھيمی پرداخته چنين مداخله نموديکی 

  "شايد محاصره ھرات منظور نظر آقای ابراھيمی باشد"
اج پوشی :مشرف د ، ت د نظر دارن اه" اميدوارم اگر محاصره ھرات را م ود ھوتکش اد "  محم ز از ي را در اصفھان ني

  .نبرده باشند
د بلکه شکل عزيز ، ھمانطوريکه می بينيد پرسش وپاسخ نه تنخواننده  ه نينجامي وک"ھا به مباحث و"، "یيورگ ره ک " یيکت

در اينجا دوستم مداخله نموده .را به خود گرفته ، کم مانده بود که در ھمان مجرا به انحراف کشانيده شود"  پرانیپراک"و
د نبا يک لبخند نمکين اشاره يچ بعي را ھ يم زي انی  نمود که به اين شيوه بحث خاتمه دھ ه رسم افغ ای مشرف ب ه آق يست ک

  .زندبدادن شاه حسين ھوتکی را نيزطعنه دختر 
شبرد طرفين  ه خاطر پي ا ب تم ت ای ابراھيمی ودوستانش خواس بحث به پيشنھاد دوستم پاسخ مثبت داده ، بر مبنای آن از آق

ردی درحدود آقای . خواھد بودبھتر ؛بيشتر به گذشته ھا مراجعه نمائيميک بحث تاريخی درست ، ھر چه  ه م ابراھيمی ک
ه ، ب" اھنشاھیش" ساله می نمود واز قرار معلوم از جمله مورخين ۶٠ ال ۵۵ شنھاد را پذيرفت ن پي ه به شمار می رفت اي

انآقای .  ساعت به درازا کشيد٣که در آنروز داشتيم بيشتر از بحثی . سخن آغاز نمود  در ابراھيمی که به اصطالح کابلي
یوآن رود بار خروشان اما می زد " تغل"کتاب ا آرام ا داشت حدود يک ساعت ب ود را درقف ود، او  کل آل سخنرانی نم

ان را از  شور ش اريخ ک د ٨٠٠ت وده بع از نم ا آغ ارس ھ ا وف اد ھ ين م ای ب يالد واز جنگھ ل از م يدناز قب درت رس ه ق  ب
دش ، وفرمان رھايی يھودان وآنرا تا سطح اعالميه حقوق بشر ارتقاء دادن ، به زعم خو قبل از ميالد ۶کوروش در قرن 

  .ثابت نمود، که افغانستان بخشی از ايران بوده است
اريخی قلم در نوبت خود ضمن اين  دان ت ه وج ر آنک ی ب بيان يک جمله معترضه که از طرف تمام حضار پذيرفته شد مبن

يم ،ما به ما اين اجازه را نمی دھ ا فخر بفروش ای   د تا به جنايات سالطين گذشته وجھانکشايی ھای آنھ صحبت ھای آق
رن آن پذيرفتهبا در نظر داشت محدوده تاريخی ھيمی رادر خطوط کلی ابرا ه بحث را از ق ه ک دم ک ل ٨، ياد آور گردي  قب

ستم يک آسمان خر زل بي ه من ه را اش از ميالد آغاز کردن در مقايسه با تاريخ کھن کشور ما مانند است ک داب جای ب تھ
  .وزير زمين آن آسمان خراش معرفی نمائيم

من صحبت را وقتی . بود  المعارفةر ھمان جويبار زالل وشفاف نشرات انجمن تاريخ وآريانا داي،من در اين بحثاستناد 
ا ٣٠در " قره کمر"از مدنيت  روز۴٠ ت ل از ام زار سال قب م" و  ھ زار س ل " ھ د اق ل ١٢ح زار سال قب روز  ھ ه از ام ب

ل از کشانيدم" ن سيستا" و"منديگک"پارينه ھای مدنيت  ای قب ه آريان ونی را ب ستان کن اريخ در افغان ً واصوال سر آغاز ت
دنيت  دی"آريايی ھا پيش بردم، واز آن زمان آھسته آھسته به م ر"وي د ت دنيت  وبع ه م تا" ب ه اراضی "اوس انزده قطع  وش

شاوستايی تايی را در روی نق ين اوس ه زم انزده قطع واری ه رسانيدم وبه خصوص ھر ش يم  دي ضمن يک بحث يک ون
  :  به طرف تمام حضار رو گردانيده پرسيدم،مشخص ساختمساعته 

  کدام پرسش درست تر است ، ايران از پيکر افغانستان جدا شده ويا افغانستان از پيکرايران؟حال 
يالدمضمن بحث از من  ل از م تقامت غرب ھاجرت ھای اوليه آريايی ھا بين ھزار  الی يک ھزار وپنجصد قب ه دو اس  ب
ودمب ونوج اخته ب ارز س اجرين سمت غرب را متب ای مھ ه ھ يچ يک موافقت ضعف کتل شدار من ھ الحن ني ه ب ا آنک ، ب

 رو ھمان لحن نھايت صميمانهنداشتند، اما نمی توانستند آنرا رد نيز نمايند در نتيجه بعد از اتمام صحبت، دوستم بازھم با 
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وده ارانش نم تبه طرف ھمک ه چطور است :  گف اک ای  در م وده واز آق ر نم اريخی داي ددا کورسھايی ت اريخ مج ًبخش ت
    ما داده بود؛ فراتر ببرند؟ازآنچه طاغوت به خورد کمک بخواھيم تا ديد ما را مشرف

از ختم صحبت ويکی دوپياله چای بيشتر نوشيدن وگذاشتن يک قرار بادوستم که شام را باھم يکجا صرف نمائيم ، از بعد 
محض آنکه به بيرون ساختمان رسيديم ، قبل از آنکه من از بحث ما جمع بندی ارئه نمايم ويا به . اتاق بزرگ خارج شديم

ر دست " حيات جان"احساسم را بيان دارم ، ھمراھم  روزی دربحث درحاليکه چشمانش پ ه از شوق پي ردنم انداخت ه گ ب
د ازچندين ساله ام از ايرانی ھا گرفھای امروز انتقام تمام اھانت : اشک شده بود، گفت نته شد؛ اگر بع ه اي ار ب  روز ده ب

ا  ويا ھر دشنام ديگری حواله ام دارند؛ لذت امن افغانی پدر سوخته بگويند ين پيروزی آنھم در جمع چند مورخ تحمل آنھ
  .را ناچيز خواھد ساخت

  :خودم واحساسمواما 
اير قھرمانھيچ  د س ا مانن وده ام ت ردن از  انگاھی يک قھرمان نب ر سکوی افتخار، خودرا يک سر وگ اال شدن ب حين ب

امی ھای ز ا وناک دگی تجرديگران وھمقطاران برتر بدانم ، مگر به حيث يک انسان معمولی خوشی ھ ادی را در زن ه ي ب
ودم" دی مرگکاش"نموده نه از خوشی به اصطالح ه ب م دربغل گرفت وی غ م از دقيت زان ه ھ ودم ون ده ب دگی ر  د.ش زن

ه، ، وردآارمغان برايم شادی  ھمان اندازه سرور وهبشخصی اول نمره فارغ شدن از پوھنتون  که ديدار يک دوست ديرين
رکن باشد مگر  ی دھن پ ا، خيل  موفقيت ھای معينی که در زندگی مبارزاتی آنرا تجربه نمودم ھرچند شايد برای برخی ھ

د رايم دست داداحساسی . کدام احساس خاصی نتوانستند در من به وجود بياورن د از آن بحث ب ه بع ه : ک احساس غرورب
وده ام  افغان بودن، احساس رضايت از خود، احساس آنکه حق استادان خويش را به درستی ادا ر نم روزی ب ، احساس پي

ا و فرض می کردرقيبی که خودرا شکست ناپذير زاد ھ ه . . . ، احساس سپاس گذار بودن در مقابل کھ تم ک من در اول گف
د ،وشتم آن چنان احساسی داشتم که کسنويسنده نيستم ورنه برايتان می ن ه نماي را تجرب د آن ا را از خود ديگری نتوان   دني

اريخ اميد . می باشم" کھزاد"اين احساس را مرھون زنده ياد عالمهوتمام . ودرزير پای خود ديدن ه ت دان ب ه من است عالق
ده  تحفه ای ناچيز را از دستان يک شاگرد ناتوان کشورما اين ستان آن زن اريخ افغان برای استاد بزرگوارش ديده ، کتاب ت

را در کاغذ بچه . ياد را مونس شب وروز خويش قرار دھند ر از من آن ه بھت د من دست يافت ه احساسی مانن سا آنھا نيز ب
  .تحفه پيچيده تقديم استاد نمايند


