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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، یکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د ل: یادونه

 ۲۰۱۹/ ۲/۸                                                                              داکتر گران تولایر سوریپروف

 یک ضایعۀ جبران ناپذیر فرهنگی 

 بهروز نیدکتور محمد حسوفات 

 استگریوکتاب شناس وس بیبهروز، دانشمند وپژوهشگرومورخ واد نیمطلع شدم که دوکتور حس قیبا تاثر عم

افغان را  لیبد یفرزند ب نیاست. درگذشت ا وستهیپ تیبه ابد۲۰۱۹ یجوال ۲۵روز  وسخنوربا شهامت افغان 

 یبزرگ فرهنگ هیا. داکتر بهروز سرممیگویم تیبه خانواده ودوستان وهمه روشنفکران افغانستان تسل

-۱۹۹۲ یافغان بود. من در سالها دگانید لیهمه روشنفکران وتحص رایوقابل حرمت ب یاسیس تیوشخص

 استیس یرازها و اسرارسیاست و بزرگ علم و نهیجیدرمسکو بار بار او را مالقات کرده ام. اوگن۱۹۹۵

 ۲۰۱۹/ ۲/۸  اکادمیسین سیستانیاندید ک .باد یگرام ادشیروحش شاد و افغانستان بود.پیشگان 

 

 بهروز نیمحترم دکتور محمد حسی وگرافیب

 قلم پروفیسورگرانب

 

 مقاله نوشته است(«یمحب کابل»و«شیپر »،«لیعل» یهاکشور بنامبهروز)در مطبوعات  نیمحمد حس دوکتور

شاعر و  ب،یاد استمدار،یس خدان،یبزرگ مرد نام آور، تار نیا -ب محترم بهروز صاح یمختصر یوگرافیب

 .دارمیم میتقد زیشما دوستان عز یمان را، خدمت مطالعه و آشنائ زیبرجسته و زبر دست کشورعز سندهینو

 .نوشته شده است گران تولایر سوریبهرور، پروف نیمحمد حس قیتوسط دوست و رف 2005در سال  یوگرافیب نیا

باشند.  یوطن مان م یو اجتماع یواال مقام علم یها تیاز شخص یکیبهروز،  نیدوکتور محمد حس" محترم 

تا چه اندازه عالمانه، مهربانآنه  یکه و دیکنیآنوقت است که درک و احساس م دیابیدر حضورش خود را در  یوقت

طب/ مخاطبان اش را مات و خود مخا نیو نرم، اما با سخنان سنگ نیریش یبا تکلم زبان ا یشناسائ یبائیو ز

 یاش حضور پررنگ  یو روح یسازند . عشق و احترام به وطن و وطندارانش با تمام حرکات جسم یمبهوت م

را از رفته گان و دورافتاده گان و  نیاش مخاطب / مخاطب یوطن یها تیصحبت و حکا میدارد که وزش نس

 داریو احساس خواب رفته اش ب یاز فراموش یوئکه گ رساندیفراموش شونده گان نآمور وطن چنان اطالع م

محترم بهروز صاحب، در آن  یسازد. عظمت و بزرگ یو دگرگون م زیبرانگ جانیساخته، و احساسات اش را ه

محبت  ،یرقابت و مردانگ ،یاریع ،یاری ،یهمنوائ ،یها از دوست تیحکا شیدر صحبت ها کهینهفته است، زمان

و ذوق  جانیپراز ه شی، چهره بشاش و گلو دیآ یم انیروشنفکران وطن اش به م یطنپرستو و یفداکار ،یکیو ن
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 9تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه

 

 ینا مردانه ا یظلم، وحشت و بحران اعتماد و رقابت ها ،یکه صحبت از فقر، نا توانائ یلحظه ا ایگردد و  یم

 زدیر یآورند و اشکش م یبه زبان م یامروز نینیو خائ وطنیحاکمان ب یو زبون یائیح یب ایروشنفکران و 

ویژه  گاهیشوند، و از جا یکامأل فرق م ستند،یمان ن یها یاریکه محترم بهروز صاحب مانند بس دیشو یمتوجه م

 (.گران تولایر سوریباشند") پروف یبرخواردار م یو وطنپرست یاجتماع ،یعلم یخاص ا یهایو برا زنده گ

اثر و  108به تعداد  درلندین یولت شاهمهاجرت شان در د یبهروز تنها در سال ها نیمحترم محمد حس جناب

 آورده اند . ریتحر یبا ارزش را به رشته ا تینها یب یو ادب یاسیرساله س

 ؟شودیتر م دهیآبد ده،یآبد یفوالد چگونه

 یمیرا مجبور به تسل یقرار داده و و شیافغان را باز هم زمان در آزما رینا پز میباهمت، مبارز و تسل انسان

 میاست و تسل دهیآبد نیافغان فوالد کیاست، اما او  دهیکشان یزنده گ یها یمتیدر برابر نا مالوسر فرو آوردن 

 . ستیدر سرشت او ن یریپز

د ر گذ ر خوابگاه  یشمس یهجر 1308خان زرگر در سال  نیبهروز فرزند غالم بهاوالد نیمحمد حس محترم

خان پدر  نیآموخت. مرحوم غالم بهاوالد یخصوصرا نخست در خانه بطور  یابتدائ ماتیتعل افتهیکابل تولد 

و  یخیتار یداستان ها ومملکت  خیتار ،یبودند، اما به ادب زبان در سوادیبهروز صاحب باآنکه شخصأ ب

در  شانیعالقه فراوان داشت. نخست ا یحال به شکسته بند نیو در ع یاز ابومسلم مروز یبخصوص داستان ها

 پرداخت. یو روشنگر یگ سندهینو پسر خود به هیوترب قیقسمت تشو

 نیطور او اول نی. بد ندینمآ یو آموزنده م نیریش یقصه ها شانیاز ا تینها یمحترم با افتخار و احترام ب بهروز

نجات به  یعال سهیو سپس در ل دهیشامل گرد 7. بعدأ بهروز صاحب در مکتب نمره باشندیبهروز صاحب م یمرب

شده است و متعاقبا در همان سال  لیلتحصفارغ ا سهیاز آن ل یشمس یهجر 1327ادامه داده و در سال  لیتحص

و چون بهروز صاحب شوق و عالقه  دهیشامل گرد نسیپوهنتون کابل به فاکولته سا استیمذکور از طرف ر

و در  دیگرد لیتبد اتیبه فاکولته ادب نسیسا یدر فاکولته ا لیتحص کسالیداشت بعد از  اتیفراوان به ادب

 کیو بعد از  دهیاستقالل مقررگرد یعال سهیمعلم در ل ثیبح پوهنتونبعداز فراغت از  یشمس یهجر 1333سال

مجله و  تیریبه مد یشمس یهجر 1335شدند ودر حوت سال  رفتهیاستاد پز ثیکابل بح نیسال در دارالمعلم

کندها ر و  تیانحصارات وال تینمودند، و متأقبأ در مدر فهیوظ یفایا زیوقت ن عیکتابخانه وزارت معادن و صنا

 نموده اند.  فهیوظ یفایجنگلک کابل ا رخانهکا

 رغالمیومرحوم م یمرحوم دوکتور عبدالرحمن محمود کیو دوستان نزد ارانیبهروز از  نیمحمد حس محترم

. چنانجه بعد از وفات مرحوم باشندیدر افغانستان م یو روشنفکر یعلمبرداران جنبش روشنگر -محمد غبار

 یها یمتینامال با یو روشنگر یاسیو مبارزات س کاریپ انیبهروزصاحب محترم در جر ،یوکتور محمودد

و  اریترک  یلیبا استفاده از بورس تحص شیرفقا یشنهادیو پ قیشوند و به تشو یروزگار روبرو م یسخت ا

 یهجر 1375و در سال  دوکتورا یبه درجه علم 1348. در سال شوندیم یرشوروینموده، عازم اتحاد جماه ارید

 هیاشتراک ریعلوم اتحاد جماه یاکادم یشناس شرق توتیدر انست یژلولویدر رشته ف سوریبه درجه پروف یشمس

نموده است تا  فهیوظ یفایا یشرق شناس توتیدر انست یمتماد ی.او سالها گردندیم لینا فیدراتیف هیروس -یشورو

و بعدأ  یافغانستان شناس پارتمنتید یمشاور علم ثیافغانستان بحو موافقه دولت  توتیبه خواهش انست 1354سال 

 یعلم یمشاور و رهنما ،یعلم یها قاتیتحق یبوده اند. در پهلو فهیمصروف وظ یارشد علم دکارمن ثیبه ح

بوده  کردند،یو دوکتورا آماده م یماستر هیبه سو یدرجات علم افتیدر یشآنرا برا قاتیکه تحق یادیمحققان ز

 یدر اکادم حب" را محترم بهروز صافرهنگ سخنورا ن" یعلم یرهبر 1370 یمچنان از شروع سالهااند. ه

 به عهده داشتند.  فیدراتیف هیروس -یعلوم اتحاد شورو

باره به  نیبه نوشتن وشعر گفتن آغاز نموده بودند. هم صنفان او در ا یصاحب بهروز از دوران متعلم سوریپروف

اول  یدر روز نامه "اصالح" بود که در سالها دهیشعر او که به طبع رس نیاند و اولنوشته  نیمضام ادیقدر ز
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 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه

 

 نیپاکستان سروده شده بود و مطلع آن چن ویمهر خان از راد یهایسرائ اوهیصدارت شاه محمود خان در مورد 

 بود :

 ینام پاکستان دار یدل رهیچه با ت از      یهر شب به هدر غلغل و افغان دار کهیا

 اریاست. بس دهی" بچاپ رسلیبنام "عل زیغزل مشهورفوق ن نی" بود و الیمحترم بهروز صاحب، "عل یلاو تخلص

و  کردندی" تخلص مشیاست، بعدا محترم بهروز صاحب " پر دهیتخلص به طبع رس نیبه ا شانیا یاز نوشته ها

 دهی" بچاپ رسشی" پر-تخلص نیا به زیدر روز نامه ها و مجالت افغانستان و خارج ن شانیاز نوشته ا یتعداد

اند.  دهیبه چاپ رسان زی" نیبنام "محب کابل یو فرهنگ یاسینوشته ها س اریاست. جناب محترم بهروز صاحب بس

 کیبهروز صاحب قصه نمود: که  یدوست دارند. روز تینها ینام مستعار شانرا ب نیمحترم بهروز صاحب ا

 یو در آنجا گردهمآئ میظاهر شد وندیمرحوم در جاده م یافند قیشا اشمدر منزل محترم ه میبا رفقآ یروز تصادف

 مرحوم بعد از جر و بحث  ی" بر پا بود و محترم افنددلی"عرس حضرت عبدلقادر ب –بود  ادی

رو به  دلیحضرت ب تیو شخص یم از شرکت کننده گان مجلس در باره گردهمائهر کدا دهحیعل دهحیعل فراوان

" بودن چندان لطف شیدارد "پر یرو شیدر پ یروزیو پ یراکه همه بهروز یجواناهل مجلس نموده فرمودند " 

در سال  یشد. و ی" تخلص ووزاعطا کرد و از آن روز به بعد "بهر یتخلص "بهروز" را به و دیندارد، بنا با

خواند که سر از همان  ایمحمد خان ذکر ضی" در منزل فدلیدر "عرس حضرت ب دهیقص یشمس یهجر 1324

 است.  دهیهمان سال بچاپ رس انایآر نیدر مجله وز دهیقص نیبنام بهروز مشهور شد و اروز 

که دارد از  یخاص ا یبود که با شهامت و مردانگ یمحترم بهروز صاحب در شهر ماسکو از جمله کسان استاد

سرخ را  یاردو ورشی نیا دأیسرخ بر افغا نستان با آواز بلند انتقاد نموده و شد یتهاجم اردو -زیواقعه الم انگ

را  یخیتار یو اشتباه بیکه چه فر شندیاند یخواهان آن شدند، تا ب یاتحادشورو ینمودند واز محافل علم عیتقب

عمل هم به افغانستان و هم  نیا یشده اند و باالخره چه عواقب دهیخطرناک کشان یشده اند و در کدام باز مرتکب

 داشت. در قبال خواهد  یشورو ریبه اتحادجما

 یو افغانستان را در محافل بزرگ علم ایچکوسلواک ،یبهروز صاحب بدون ترس وهراس واقعات هنگر محترم

 یگیهمسآ کیخطرناک، دور ازانصاف و مناسبات ن یلیرا خ یاتحاد شورو یاردو ورشیقرار داده و  سهیدر مقا

عرصه نموده است و نسبت  نیدر  یادیز یها و نوشته ها ینموده اند. بهروز صاحب محترم سخنران یابیارز

" که تخلص ندهیشان در کابل و خارج بنام "محب" و "گو یآثار و نوشته ها یوقت اکثر یاسیس یها تیحساس

 سیو ظهور جواس یدراتحاد شورو ینیع یها تیاز محترم بهروز صاحب که بنابر مجبور ستیگریمستعار د

 است.  دهیآمده بودند، به نشر رس دانیدر افغانستان به م نیامهللا  ظیحف یکه تحت رهبر سیانگل سیانتلجنس سرو

مردم افغانستان،  یاجتماع اتیشدن ح زهیکرات مویو د یاز مصالح مل یصاحب محترم از شروع جوان بهروز

کرده و حال  یرویوطن و بالخصوص مشروطه خواهان اول و دوم پ شیو روشنفکران آزاد اند یروشنفکر

کدام  چیفعال جنبش مشروطه خواهان سوم است، و بعد از ترک کابل تا امروز به ه یعضااز ا یکی. او کنندیم

در شهر کابل  یاسیمظاهره س نیاول میدر تنظ یو یها تیندارد. با آنکه فعال یوندیپ یاسیس انیجر ایحزب و 

 معلوم دار است.  یدوران و استمدارانیو س نیبه مبارز یمل یبخاطر انتخابات دوره هشت شور

که بهروز صاجب محترم فعاالنه در مبارزات آنها  نیمحصل هیو اتحاد انیذلم شیغبار، و ،یمحمود یمترق جنبش

 ،یبمنظور رفاه اجتماع یشیوآزاد اند  یو روشنفکر یروشنگر یهمه جنبش ها نهایا یشرکت داشتند به نظر و

را  یبعد دوکتور محمود یسالها هنکیدر افغانستان بودند. ا یمردم تیبوجود آوردن حکومت قانون و حاکم

به گفته  ست،ین یگرید یزیچ بیو فر یکار ایجز ر ند،ینمآ یخاص قلمداد م یاسیس یریسمتگ کیها ب یبعض

 بهروز صاحب. 
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 9تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د: یادونه

 

 ینوشته ها لهیبوس سندینو یامروز قلم برداشته وافسانه م ایو روزیکه د یبهروز صاحب به آنعده انسانها محترم

وطنپرست و  موکراتیمبارز و د ،یبزرگ مل تیکه شخص رسآنندینده و امروز باز هم مسالهاست که رسا شانیا

کردن  میترس یاسیس یگرید یسمت قابلدر م یرا بکدام سمت یملت پرور چون مرحوم دوکتور عبدالرحمن محمود

 خیتار سانیون خیگران و تار لیتحل است،یس نیقیبهروز صاحب محترم به شا یگناه است. مقاله ها و نقل وقول ها

 . باشدیدر کشور منابع مؤثق م یاسیمبارزات س

 شهیانسان وطنپرست با احساس و اند نیباشد. ا یوطن م ریهشتاد سال اخ خیتار یبهروز، کتاب زنده ا سوریپروف

 یباال قیعم ریکه ضرورت وتأث یخیو تار یمشکل آثار علم تینها طیتوانسته است در شرا یخاص مل یا

افغان  نیو محقق انیفرهنگ سان،ینو خینموده و در خدمت تار یداشته از سراسر جهان جمع اور یفرهنگ قاتیتحق

افغاستان به شکل  یمل میو موز یمل فیرا به ارش یاسناد با ارزش مل یخط یحال نسخه ها نیقرار بدهند، درع

کار  فیها در آرش یوقت آن نبوده است که ک چیمحترم بهروز صاحب شرط ه یتحفه ارسال داشته اند. برا

 او بوده و است. یافغانستان به اسناد برا یو ادب ینگفره نیمحقق یمهمتر از همه دسترس کنند،یم

 یعیخوار که اصأل به اسلوب و نوشتن وقا رهیج نیجعلکار و مؤرخ سانینو خیاستاد بهروز از تار محترم

 یاسیواقعات س خیته و ندارند و تارنداش یو دسترس یماخذ آشنائ یخیتار ینوشته ها، دستخط ها ،یخیتار

. بهروز صاحب با ندسخت نفرت دار دهند،یقرار م دیکشور را بعضأ مورد شک و ترد یپرافتخار وکهن ا

 رهیکه ذخ تواندینشان داده است نم خیچنانچه تار هایو نابسامان هایهمه نا بکار نی:" که اندیگویصراحت کامل م

قرار بدهد. هستند و بودند  دیشده ما را مورد شک و ترد ریو تحق ریلت فقم یفرهنگ یها نهیو گنج یخیتار یها

 نیکشور به محقق یخیرا از ادوار مختلف تار یبا ارزش مل یادیز یگار ها ونسخه ها ادیکه  یبزرگ مردان

ان افغ بیگذاشته اند روح شان شاد باد! که مورد مباهات ما و فرزندان نج راثیبه م ندهیا یامروز و نسل ها

را بر پا نموده اند و حنجره ها را  یآهویه کی یاجنب یها رویمردم ما امروز عمال ن انیدر م دینیخواهد بودند. بب

مد  ایکلمات گو نیچن نیو به ا میرا از "کجاستان" ها تحفه آورده ا انیب یکه ما امروز به مردم آزاد کنندیپاره م

کشور ما  یو اجتماع یاسیس یعیبا شکوه و پر عظمت وقا خیربدون آنکه بتا دهند،یم بیروز جوانان ما را فر

 هستند". یجامعه افغان رینظ یبا عزت و ب اکانین روانیپ نهایکه ا ندیو با افتخا ر بگو ندیمراجعه نمآ

و  یفرد یهاینوزده در غرب بعضأ فالسفه ها در مورد آزاد ایهژده  یبا اخص قرنها ایدر قرون گذشته و  اگر

آور شد که در کشور باستان مان  ادی دیداشته اند، اما با افتخار با میترس یاتیو قلم پشنهادات ونظر نایب یاجتماع

و  افتیشمس النهار در -خان یرعلیش ریدوران ام یتروزنامه دول نیدر نخست توانیرا م انیب یآزاد انیعمال جر

اطالعات  رینور محمد شاه و وز دیس صدراعظم وطنپرست افغان یوطنپرستانه و علم ک،یموکراتیبر خورد د ای

 انیب یآزاد انیچه خاصا که در کشور باستان مان جر رد،یمورد مباهات قرار گ یافغان نیجمال الد دیآن وقت س

بود، به  ریشرق و غرب کم نظ خیکه در تار دادیدولت مردم را انعکاس م استیس ستیعمأل در شروع قرن ب

بعد از استرداد استقالل  یکه روز سدینویم یهللا طرز بیل جناب حبنمونه مثال، محمد کاظم اهنگ از قو

 یمسش یهجر 1300صالح محمد خان هوتک درسال  یمولو تیطلوع افغان کندهار بمسئول دهین جرنستاافغا

هللا  بیحب فهیوظ کهیئنوشته بود و از آن جا یمقاله ا ایتانیافغانستان و بر استیراجع به س یسویع 1921مطابق 

در  دیآورد، با یجنجال بار م یاسیمقاالت در مناسبات س نیچن رینوشت که تحر یمکتوب کردیم بجایا یرزط

نامه  نیمحمد خان هوتک در جواب ا صالحمقاالت با وزارت خارجه مشوره شود. مسئوول اخبار  نینشر چن

 یوشت و خواست امضان یتر دیجواب شد زین یهللا خان طرز بیبه وزارت خارجه نوشت و حب یدیمکتوب شد

که محمود خان  دهدیادامه م یهللا خان طرز بی. حبردیرا در آن مکتوب بگ یمحمود خان طرز خارجه ریوز

 ؟یمن امضا کن یمکتوب را باال نیکه ا یخواهیو گفت تو م ستیمن نگر ینامه را سر تا پا خواند و بسو یطرز

گفت در  یخارجه محمود خان طرز ریکرده است. وز یسخت یبر وزارت خارجه تعرض رایز ،یعرض کردم، بل

 یهم نم]توتی[ یاست به توته ا زمیندارد، در مقابل مسلک من که ژورنال یمقام ارزش ا نیو ا یچوک نینزد من ا

 نیخود چن (همکار ) [گیکول]که در مقابل  دهمینگارم و هر گز خود را اجازه نم دهیجر کیمثل او  همآرزد، من 

آن است که  انیقلم وب یبلکه آزاد ست،ین ریو بحق و با طل تحر دیقلم مف ی: آزادگفت یطرز .سمیبنو زیچ کی
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 شیپ ایگو یاریکه ما از بس شودی. چنانچه معلوم مدیبگذار نیو قضاوت را به قارئ دیسیبنو دیهر چه خواسته باش

 ثیموار نیبه چن دیکه ما با کنمیو فکر م میدار یخیتار یا نهیشیقسمت پ نیدر ا یامروز انیب یآزاد ایکسوتان گو

و قلم به ما صادر شده است و  انیب ینه آنکه از کجا ها ازاد میفرو آور میخود سر تعظ اکانین یخیبا ارزش تار

 ... 

 یو جنگ ینظام یاسیو س یمغلق اجتماع اریبس یکشور در حالت نکهیبا ا دارندیم هیبهروز صاحب توص محترم

افسانه  ،یو استقالل است که بهتان گوئ یراه آزاد نین، روشنفکران و مبارزشده است به تمام جوانا دهیکشان

 یادیغداران ق یهایو کار روائ زیانگر یگان خود فروخته وغالمان دستگاه استخبارات سندهینو یکار ایو ر یسینو

ما  یو مترق ایکه آنها بر فرهنگ پو راکهیها شیکرد و اصطالحات زبان و رو دیبا نیو نفر ینه ،یرا نف یادیوا

 یکرد و مردم را نسبت به آنها اگاه دیبا یخیتار قیدق یمان امروز واردآورده اند، بررس یعنعنو یزنده گ وهیوش

خوب  دی! جوانان، بازنندیما دامن م هنیرا در م یو زبان یقوم یاختالفات و تفرقه ها کهینانخص به آال. بادیبخش

و اقوام مختلف قرار گرفته و دچار  فیطوا یهجوم و رفت وآمد ها بدانند که کشور مان در ادوار مختلف مورد

و بازهم  ستین حیلهجه صح وزبان  فه،یشده اند، پس دم زدن از کدام قوم، طا یو کلتور یفرهنگ ،یاختالط نژاد

 به شانیا یباال دیگردیاستفاده م یامپراتور توسعهتسلط و یکه برا یزیکهنه انگر اریبس یاسیس یباز کی نیا

 یشود. اگر امروز بعض یبکار گرفته م نینو یاستعمار یا دهیچیمخوف و پ یها یژینمودن استرات ادهیمنظور پ

همان جاهالن اند  نیا أیاند، ثان خبرینخست ب یتکامل دیدر اصل از روند جد برندیها را بکار م استینوع س نیها ا

ها در ادوار مختلف  نیهم یجوامع بشر خیر تا رچنانچه د رند،یگیقرار م یکه بازهم مورد لعنت جوامع انسان

شود که  ینم دایپ یا فهیطا ایو  لهیقوم وقب چینستا ن مان هشده اند. در افغا بینص شهیالقاب بد و زشت را هم

 دست نخورده، پاک و خالص مانده باشد.

 ندیآ قیفا شیسات خواحسا یدرک کنند و باال دیوطن با یجوانان امروز هک دهد،یبهروزصاحب محترم هشدار م 

 دیبا جوانان.ندیاستفاده سو نمآ تیهو یو ب یرملیغ یها روین شانیا یو مهمتر از همه که نشود از استعداد و توانائ

ملت  یها یتمامأ بد بخت ند،یرا خوب مطالعه نمآ زیانگر یعنیملت قهرمان افغان  تیو حر یدشمنان آزاد تیاصل

شده  دهیدر خون کشان راهستند که ملت ما زهایانگر نی. همرندیگیر چشمه مها س زیانگر یها تیافغان از فعال

بودند که  زهایانگر نیشد. هم دهیبه خاک و خون کشان انجوانان افغ یبودند که نهضت مترق زهایانگر نیاست، هم

 زهایانگر نینابود کردند و بازهم هم شهیمحمد داود خان را از ر یجمهور استیدوران ر یمترق یها فورمیر

 نیهللا را اتش زدند و هم بیو رهبر جوان ملت افغان دوکتور نج یانساندوستانه مصالحه مل استیبودند که س

ام  یرا در کشور مان حکام ساخته اند. اما، تجربه زنده گ انیو جان یالملل نیب انیاغیکه امروز  دهستن زهایانگر

خود قرار دارد و  یاز هم پاش خیتار نیدر آستانه صد م -زیکه انگر میکه به شما جوانان بگو سازدیمرا وادار م

و  عیمستعمره بشکل فج یها شوراز ک یمترق یجابر از کشور ها توسط نهضت ها یامپراطور نیا روزیاگر د

و القاعده در برابر  یطالب یو ابوجهل ها یعجم روین نیا -خود  یامروز با شرکا دند،یشرم آور خارج گرد

 ،یالملل نیب یرا در انزوا زیکه انگر دیپرستان افغان هست هنیبار هم شما جوانان و م نیاند واقرار گرفته  تیانسان

تان در سال  اکانین یخواه یشماست. امروز هم مانند جنگ آزاد ینیو د یانسان ،یلم فهیوظ نیو ا دیبکشان دیبا

و  میتیکه اطفال گرسنه،  نندیب یم انیباز هم جهان راینه شما از جهان، ز رند،یاز شما الهام بگ دیجهان با 1919

و انسان نما  ربرهادر برابر ب ضیشکم گرسنه و مر ،یخال یعاجز و زنان معصوم افغان با دست ها دانیمو سف

حکم خود را  تیانسان خیکه تار نجاستی. استیدر ذات شان ن یطلب میآورند و تسل یفرو نم میجهان سر تعظ یها

 کرده است!  یگوئ

به مان  یاجنب نیو محقق گانگانیو با افتخار بزرگ که ب میملت هست کیداشته باشند که ما  مانیا دیبا وطن جوانان

است  دهیو با عزت متشکل گرد فیشر یمختلفه ا لیاقوام وقبائ ف،یملت از طوا نیوا کنندیملت افغان خطاب م -

رشد  شوند،یافراد از فرد زاده م یت، ولآمده اس وداز افراد که فرد عنصر متشکله آنست بوج لیو فام فهیو هرطا

است.  دانیجاو شهیهم یمانده و برا یزنده باق شانیا خیاما ملت ها و تار رند،یمیو سر انجام م کنندیو نمو م

 یریگ جهیو نت ندیمراجعه نمآ ریکشور، خصوصا به واقعات دو قرن اخ خیمتوجه شوند بتار قأیدق دیجوانان مان با
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بر ملت ما گذشته است و اگر نه به گفته  یخیمحدوده تار نیدر ا یکه چه حاالت آموزندیل بحا نیو در ع ندینمآ

 تن داد که:  دیشاعر افغان با

 آموزگار چیاز ه آموزدین            از روزگار آموختیآنکو ن هر

ها و خواست  تیعلل، حساس استمدارانیو س انیفرهنگ سان،ینو خی: که اگر تارندیگویصاحب محترم م بهروز

 نندهیواقعات گذشته، ب ینداشته باشند، قاض ینسب یخود آگاه طیزمان را نشناسند واگر از جامعه، محل و مح یها

 کرده اند. انتینتوانند، خ ردهک ندهیرا در آ یوضع جار یگوئ شیحال و پ قتیو حق یامروز یتهایواقع

نامه ها و  ریبه مدالها، تقدداشته و مفتخر  تیعضو یمتعدد یفرهنگ یبهروز در انجمنها نیمحمد حس استاد

انجمن ها فقط  نیدر یو یها تیفعال دارند،یخودش اظهار م کهیشده است و قسم یفراوان یافتخار یها پلومید

 عمده را با خود داشته است.  یلیدو موضوع خ

 افغانها؛ و  انیاعتماد م یجوانان و بوجود آوردن فضا یداریب ،یگوئ قتی. حق 1

 جهان نسبت به افغانستان و افغانها. انیهان و با اخص فرهنگ. جلب توجه مردم ج 2

 تیفعال دیو با دیبه قسم شا یکه امروز در کشور ما نه موسسات فرهنگ برندیرنج م یلیصاحب محترم خ بهروز

و  یو عرب یرانیا ،یغالمان پاکستان نیفرهنگ در ذهن غداران حاکم ا یدارند و نه احساس صراحت و بالنده گ

و بود مربوط به فرهنگ افغا نستان  سته یهمه ا -تاراج گران نی. اکندیخطور م یزیانگر یمان نما هامسل نیا

را آتش زده، چور و چپاول نموده  یفرهنگ یها نهیباستان را جابرانه نابود کردند. نهاد ها، موسسات، آثار و گنج

 و برباد نمودند.

جنبش  یدر نابود نیهللا ام ظیبا حف روزیابن الوقت که د ،ریپز میبهروز صاحب از آنعده روشنفکران تسل محترم

اراده  یب یآنعده اشخاص ا ایزدند و دیضربه شد زیانگر یها یرا به رهنما یمترق کیموکراتیبخش د یآزاد یها

در مجموع در  یو پاکستان یرانیا یمهایتنظ یامروز در پهلو ایو  یشکل کیب روزیکه د یمل سیبه نوام نیوخائ

 شهیها تنفر دارند. محترم بهروز صاحب، هم یلیخودها را چسپانده اند خ یزیانگر یطانیش یرخ باز ایوگ گرید

 .ندیآیب دیهم کنار نبا طیشرا نیو بد تر نیدر مشکل تر یحت یبخرد چیکه بر جوانان هست تا با ه ندیگویگفته و م

که ا ز  ستی. او آن بزرگ مردملت ماست یو اجتماع یبزرگ فرهنگ تیشخص کی تیبهروز در واقع استاد

با دربار و  یمتیق چیعار داشته و دارد. با ه شهیبه دربار ها هم دنیرس یچرب یبه نام و نان ایتقرب جستن گو

افغان  رینا پز میمقاوم و تسل ینهاو انسا نیمردان راست یایاست. او همه اوقات از قضا آمدهیحکمرانان کنار ن

را ننگ و  یریپز میمتحرک وآزادمنش بوده و هست. تسل شهی. او خود همکندیآموزنده م یصحبت و قصه ها

 شمارد. یعار م

. او کشتن جوانان، سوختاندن شهرها، هتک حرمت دهندیرا هر گز بخود راه نم یدیصاحب محترم نام بهروز

 ندیگویداند وم یمن دیرا قابل ترد یوعرب یرانیا ،یپاکستان یوآدم کشان نا افغان و نامسلمان طالب یجالدان حرفو

 هیفروما یبهروز صاحب از آن انسانها ترمهاست. مح شهیصفتان و فتنه پ طانیش یذات لینوع اعمال از خصا نیا

و جامعه ما مصروف اند و خدمت به  یاجتماع یایمنافع عل هیعل گانگانیو کم صفت که بخاطر خدمت به منافع ب

مملکت  یو فردا یامروز یعتهایو واق قتیعدالت، حق هیرا عل یشرافت انسان خیستمگران و چپاولگران تار

ا ز  یگیفروما نی: اندیگویم دیبا تأک شانیرابطه ا نیاند سخت تنفر دارد ودر ادهدستور کار و عمل خودها قرار د

 مبرا هستند. لیخصا نیکه باشند از چ یاز هر قماش یواقع یانسانها تیبوده و در نها یبد انسان لیخصا

 یکاریو ب یمبارز و مقاوم دارد. گرسنگ ،یقو یتواند خاموش بسازد. او روح ینم یروین چیرا ه بهروز استاد

و تحمل  یرا سپر شیها یمتیافغان با همه نا مال انیدر مهاجرت مانند همه پنا هجو یسر نو شت یو ب یاواره گ

و  دیگو یگذرد. دروغ نم یو نم نگذشته یروین چی. او از شرف و ابرو خود و وطن خود در برابر هدینمآ یم
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باالخره زمام امور را در دست  خواهانیکامل دارد که وطنپرستان با همت و آزاد مانی. او استیافسانه ساز ن

و  روندیفرو م یدر چه منجالب زیانگر یکه در باز برندیم یباالخره پ ی. او باور دارد که جامعه جهانرندیگیم

جدا  زیو سر در گم انگر دهیچیی یتا جهان متمدن راه خود را از پالن هاواقعأ به وقت و زمان ربط دارد،  نیا

 .ندینمآ

ترس ندارد  هایعادالنه خارج ریغ یافغانستان نسبت به بر خورد ها هیتجز یبهروز صاحب، ا ز ولوله ها محترم

 هیتجز تیو ظرف تیکشور قابل نیا گرید رای" مراجعه شود. زبزرگ یبازکهن " خیبهتر آنست که به تار دیگویو م

 را ندارد.

ادامه داشته و  یاراض نیبزرگ" در ا یهنوز" باز دیگویاو م رانیو سرنوشت پاکستان و ا استیقسمت س در

 لیبرادران قبا یدر اراض عیکه حادثا ت وقا دارندیاست و اضافه م شرویپ یخیبزرگ سر نوشت ساز تار لیمسا

در افغا  یو نظام یاسیس یاآمد ه شیپ رازییمطلقأ متغ در جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب کشور ما نینش

 . باشدیم انهیم یایآس ادینو بن ینستا ن بااخص کشور ها

از  ادیز یو مقاله ها نیفراوان دارند. مؤلف کتابها، رساله ها، مضام یعلم قاتیبهروز، نوشته ها و تحق استاد

افغانستان از دوره  اتیادب خیتار شانیا ینبهااز آثار گرا یکیکشور ماست.  یو فرهنگ یخیتار یسرگذشت ها

سبک در دائرة المعارف افغا نستا ن  اتیصوصو خ زاتیرجال، آثار، مم یباشد که با معرف یتا امروز م هایغزنو

 طبع شده است. 

خط در افغانستان  نیا یهرو یعلریکه از همت مرحوم م قیصاحب محترم در شناخت اصول خط نستعل بهروز

از  یکیدارند.  یمهارت خاص قهیعت یها یناتوریم طیاست وهم چنان در شناخت اعصار و مح دهیبکمال رس

خود در  یدر کتابخانه ها شانیاست و ا قهیعت یمحترم استاد بهروز شناخت اثار قلم یها یبرازنده گ گرید

 دارند.  اریدر اخت ینادرالوجود یقلم ینسخه ها فیدراتیف هیافغانستان و روس

بازهم از  یو روان یروح یدر مهاجرت توام با نا آرام یزنده گ دهیچیتاد بهروز امروز هم در حالت پاس محترم

 تکامید وستی انی سوریهالند جناب پروف یعلم تیدست بر نداشته و بطور داوطلبانه با شخص یقیتحق یها تیفعال

حال استاد  نیدر ع باشند،یم یدر نیمؤلف یو نوشتن کتالک اثار قلم فیمصروف تأل دنیشهر ال یورستیونیاز 

 نوشته است. زیرا ن ریمهاجرت در کشور هالند آثار ز یبهروز محترم در سالها

 . درلندیبا ن یخیتار یبا روابط فرهنگ ی. گسترده زبان در 1

ها تا عصر حضرت  یاز زمان سامان یو در یزاهد د ر اشعار فارس یمایس ایکتاب زاهد نامه  فی. تال 2

 ل.  دیب عبدالقادر

 افغان امروز.  نیو حال اسفناک مها جر ستی. قانون مهاجرت در افغانستان دردهه اول قرن ب 3

 . شودیتکرار م خی. تار 4

 . چند فرمان ا ز اعلحضرت اما ن اله خا ن تا اعلحضرت محمد نادر خا ن.  5

 . نیهند و چ ران،یتان، اپاکس انه،یم یایافغا نستان، آس یمنطقو یها یژیو استرا ت یاسی. اوضاع س 6

 غمنامه وطن.  ی. مثنو7

 . یبه در یاز روس یروس -ی. ترجمه فرهنگ هالند 8

 . یالملل نی. ژاندارم ب 9
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 . گروگانان عزتمند.  10

 . خواهی. مرد مبارز و آزاد 11

 دست نشانده.  ی. حکومتها 12

 .  کای. حکومت طا لب وآمر 13

 . یکاران جنگ تی. جنا 14

 . همه در موردیو رباع دهیغزل، قص ،یمثنو  – دیاز پنجاه قطعه شعر جد  شی. ب 15

 .یدست نشانده فعل مینستا ن و مردم آن و رژ افغا

 :آثار محتر م بهروز صاحب که در ماسکو نوشته شده است کتعدادی

 . یزین صائب تبر واید حی. تصح 1

کتا بخانه  گانهینسخه  یم به مجمع الشعرا از روموسو یهرو یقاطع یتذکرة الشعرا یانتقاد یمتن علم هی. ته 2

 انگلستان.  انیبود ل

 . یجلد پنجم و هشتم شاهنامه فردوس یانتقاد یمتن علم بی. تر ت 3

 . یجلد شش و هفت شاهنامه فردوس حی. تصح 4

 در نه جلد.  ی. شکل دادن فرهنگ شاهنامه فردوس 5

 یو کتا بخانه امپر ا تو ر ایتانیبر میموز ینسخه خط یز رو ا یهرو یلین م واید یانتقاد یمتن علم هی. ته 6

 آلمان. 

 . یبزبا ن روس یسبزوا ر یواعظ کاشف نیو آثار موال ناحس ستنامهی. اثر ز 7

 . انیطغ یو آثار احمد ذک ستنامهی. اثر ز 8

 اول استقال ل.  یسالها -امان هللا خا ن ی. غا ز 9

 روج افغا نستا ن. م ی. مجموعه مکمل ضرب المثل ها  10

 ل.  دیعبدالقادر ب اتیغزل وانید باتی. تر ک 11

 .  دیکوتاه و چشمد یداستانها کتعدادی یمجموعه ا –زنده  یها ادی.  12

و فر  ینقد ادب یمختلف علوم اجتماع یمحتر م بهروز در عرصه ها. گریده ها و ده ها اثر د بیترت نیبد و

 اتیبزرگ فرهنگ و ادب ریمشاه ینموده و در قسمت معرف تیمتدام فعال و شهیهم یو نسخه شناس خیتا ر یهنگ

اش در  یعلم تیدر ساحه فعال اتب و تالش نموده است. او تنه اریبا ارزش، بس یکشور بواسطه نوشتار ها 

 میرا از موز یو نادر خط ابیمأخذ دست اول، کم یها لمیف کرویفرهنگ سخنوران دو صد م یعلم یبخش رهبر

تهران، دوشنبه، باکو،  ،یفرانسه، آلمان، فلورانس، بولون ننگراد،یل ،یتیچستر ب ان،یبود ل س،یاف ایاند ا،یتانیبر

 نموده است.  یتاشکند و ... جمع آ و ر
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محترم  تیشخص زاتیا ز مم یگرید یگوشه ا یوغزل خوان دهیقص ،یتذکار شد شاعر زیدر باال ن کهیقسم

است که هر  دیمانده از چاپ ام یو باق دهیاز اشعار شان بچاپ رس یشد. بعضبا یبزرگ مرد افغان م نیبهروز، ا

نبوده و  یو رسم یفصل شاعرگفت، که محترم بهروز شاعر بزم خا نه ها،  دیچه زود تر به چاپ برسند. با

 . کنندیمردم را موزون م یو درد ها انی. اشعار او عصستین

روزگار از سال  یها  یمتیدر شهر ماسکو به اثر نا مال یگ زنده یت طوالن کمدیبهروز صاحب بعد از محترم

وطنم  یها تیام از رسم شخص یدر پروسه پناهجوئ دیگویطرف در کشورهالند مهاجر شده اند. او م نیبد 1999

مهاجرت کردند  رانیبه ا یهللا کلکان بیدر زمان اغتشاش حب یمحمود طر ز نکهیکرده ام، چنانچه بعد از ا یرویپ

خواجه  تیب نیفقط تنها ا یند، محمود خان طرز دیپرس یم یاز و رانیعلت آمدنش را به ا انیرانیکه ا یو وقت

 که: خواندیحافظ را م

 میجا به پناه آمده ا نیبد حادثه ا از           میحشمت و جاه آمده ا یجا نه پ نیبد ما

و مبارز  کارگریپ نیا و املت م یفرهنگ نهیو گنج یبزرگ علم تیشخص نیا یبا کمال احترام و حرمت برا من

تمنا  یصحت و صحتمند ،یعمر طوالن یمتعال به و زدیآرزو داشته و از ا شتریب یهایروزیملت ما پ یمردم

 داکتر گران تولایر سوریپروف.  دارمیم

 پروفیسورگران تولایر: یامپ

اجل  یر داعبزرگ کشو خدانی، شرقشناس و تار یاسیس ،یعلم تیکه شخص افتمیتاسف واندوه فراون اطالع  با

 راجعون هیو انا ال اناهلل           شدند. دانهیگفتند و جاو کیرا لب

 یوطن مان بودند. وقت یو اجتماع یواال مقام علم یها تیاز شخص یکیبهروز،  نی" محترم دوکتور محمد حس

لمانه، مهربانآنه تا چه اندازه عا شانیکه ا دیکردیآنوقت بود که درک و احساس م د،یافتیدر حضورش خود را در م

خود مخاطب/ مخاطبان اش را مات و  نینگو نرم، اما با سخنان س نیریش یبا تکلم زبان ا یشناسائ یبائیو ز

 یاش حضور پررنگ  یو روح یسازند . عشق و احترام به وطن و وطندارانش با تمام حرکات جسم یمبهوت م

را از رفته گان و دورافتاده گان و  نیاطباش مخاطب / مخ یوطن یها تیصحبت و حکا میدارد که وزش نس

 داریو احساس خواب رفته اش ب یاز فراموش یکه گوئ رساندندیمفراموش شونده گان نآمور وطن چنان اطالع 

محترم بهروز صاحب، در آن  یسازد. عظمت و بزرگ یو دگرگون م زیبرانگ جانیساخته، و احساسات اش را ه

محبت  ،یرقابت و مردانگ ،یاریع ،یاری ،یهمنوائ ،یها از دوست تیحکا شیدر صحبت ها کهینهفته بود، زمان

و  جانیپراز ه شیآمد ، چهره بشاش و گلو یم انیروشنفکران وطن اش به م یو وطنپرست یرفداکا ،یکیو ن

نا مردانه  یظلم، وحشت و بحران اعتماد و رقابت ها ،یکه صحبت از فقر، نا توانائ یلحظه ا ایگشت و  یذوق م

 زدیر یو اشکش م ردندآو یبه زبان م یامروز نینیو خائ وطنیحاکمان ب یو زبون یائیح یب ایروشنفکران و  یا

ویژه  گاهیشدند، و از جا یکامأل فرق م ستند،یمان ن یها یاریکه محترم بهروز صاحب مانند بس دیشد یمتوجه م

                                ."بودند یبرخواردار م یو وطنپرست یاجتماع ،یعلم یخاص ا یهایو برا زنده گ

 !مکانش باد نیشاد باد و فردوس بر روحش

Mahmood Sharifi 

 ۲۲:۲۴ت،ساعژوئیه۲۵
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