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 ۲۲/۰۵/۲۰۱۶                              احراری نور عبدالعلی
 

 سیمپازیوم در اشتراك جهت دولتى مقامات دعوت به  وطن به سفر گزارش

 "نوایى علیشیر امیر" مقام از تجلیل

 
محترم فیض هللا ذكى معاون مشاور شوراى امنیت، از كابل تلیفون كرد و مرا به اشتراك  ۲۰۱٦به تاریخ اول اپریل

یل تكت باپریل در كابل برگزار مى شد دعوت نموده مصارف سفر از ق ٥كه به تاریخ در سیمپازیوم أمیرعلیشیر 
 .طیاره و بود و باش در هوتل انتر كانتیننتل را كه از بودجه دولت تمویل مى شد به من اطالع داد

 .به روز چهارم اپریل به كابل رسیدم و در هوتل كانتیننتل رفته و در آن جا اقامت نمودم
زبكستان، تاجیكستان، قرقیزستان، گرجستان، تركیه، هندوستان، پاكستان و شمار اهم از كشورهاى هیأت هایى 

 .زیادى از شخصیت هاى فرهنگى كشور نیز به این سیمپازیوم دعوت شده بودند
شام روز چهارم مى جناب عبد البارى جهانى وزیر اطالعات و فرهنگ به هوتل آمده و مهمانان را خوش آمدید 

 .با ایشان معرفى گردید گفت و
چون افتتاح سیمپازیوم در قصر سالم خانه ارگ صورت مى گرفت، اول صبح روز پنجم مى به سوى ارگ رفته و 

وارد دروازه ارگ شده و در دروازه ورودى منتظر  ،بعد از گذشتن از راه هاى كج و پیچ كه برایم نا آشنا مى نمود
صله را بسر مى رساند. در این اثنا جوانى با یونیفورم از داخل ارگ بر نوبت دخول ایستادیم كه صفوف طوالنى حو

آمده و نام مرا صدا مى زد او مرا با خود به داخل ارگ برده و از پُستهاى سیكیوریتى گذشتانده و به حیث مهمان 
 .معرفى مى كرد و حتى به من اجازه داده شد كه تلیفون موبایل خود را با خود داشته باشم خاص

 .نفر چوكى ها را اشغال كرده بودند و مرا در جایى در آخر نشاندند قتى وارد تاالر قصر سالم خانه شدیم صد هاو
س جمهور و معاونین و بعضى وزرا تخصیص ئیر تاالر سالم خانه متشكل از دو بخش بود كه بخش باالیى آن به 

 .بودندو مدعوین اشغال كرده  یافته بود و بخش پایینى ان را مهمانان 
پس از دقایقى چند ناگاه صداى بلند گو شنیده شد كه نام مرا با عناوین و القابى كه سزاوار آن نبودم اعالن نمود و از 

به بخش باالیى یا به اصطالح لُژ رفته جایگاه خود را اشغال نمایم كه  من تقاضا شد كه به حیث عضو هیات رئیسه 
یس جمهور نوبت ئدر صف اول نشستم. سپس به من گفتند كه بعد از ر این كار راكردم و در كنار یكى از وزرا

 .سخنرانى من مى باشد در حالیكه من أصالً از موضوع آگهى نداشته و هیچ آمادگى براى سخنرانى نداشتم
دو سه سال قبل كتابى مستقل در باره امیر علیشیرنوشته بودم كه به چاپ رسیده بود و از طرف ریاست اطالعات و 

به اصطالح رو نمایى گردید، بنا بر این سخن  هنگ هرات در آن زمان براى معرفى آن محفلى برگزار شد وفر
گفتن در باره امیر علیشیر به من مشكل نبود ولى مشكل كار در این بود كه به فاصله زمانى معیّن از كجا شروع 

 .كرد و به كجا ختم نمود
مپازیوم افتتاح گردید و سپس از وزیر اطالعات و فرهنگ خواسته یس سیئمحفل از طرف جناب عزیز هللا ارال ر

 .شد كه بیانیه خودرا قراءت نماید
وزیر اطالعات و فرهنگ در باره اهمیت تدویر این سیمپازیوم سخنرانى كرده و به مهمانان خوش آمدید گفت سپس 

یس جمهور در آخر صحبت ئاب ریس سمپازیوم گفت كه جنئیس جمهور صحبت مى نمایند ولى رئافزود كه جناب ر
 .مى كنند

پس از آن نام این بنده عاجز انونس شد كه بیانیه خود را ایراد نماید پاى مكروفون رفته سخناني مربوط یا نامربوط 
یس ئبیان داشته و یك جلد كتاب" أمیرعلیشیر نوایى" تالیف خود را كه از امریكا برده بودم به جناب اشرف غنى ر

سوى من آمد و بعد از مصافحه با تشكر  هیس جمهور از جاى خود برخاسته بئان اهدا نمودم جناب رجمهور افغانست
 .كتاب را گرفت

یس جمهور خاتمه ئمن به جاى خود برگشته و به بیانیه هاى چند نفر گوش دادم و محفل روز اول با بیانیه جناب ر
 .یافت
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وتل انتر كانتیننتل آمد و با مهمانان دیدار كرد، بنده هم كتابى به یه به هئیس اجرائشام آن روز جناب داكتر عبد هللا ر
 .وى اهداكردم كه با تشكر پذیرفته و با من عكس یادگارى گرفت

  روز دوم
سمپازیوم به روز دوم در یكى از تاالر هاى هوتل انتركانتیننتل به كار خود آغاز كرد و دانشمندان افغان و مهمانهاى 

ت امیر علیشیر و ابعاد شخصیت وى به تفصیل بیاناتى ایراد كردند وبحث و مباحثاتى شخصی خارجى در مورد
كه به پدر ادبیات تركى شهرت دارد و از  دریپیرامون صفات ستوده و كارنامه هاى ان شاعر بزرگ زبان تركى و 

 .سخن رانى نمودند خود حدود سى اثر از نظم و نثر و صد ها ابنیه خیریه در سراسر خراسان به جا گذاشته است
به هوتل كانتیننتل آمده با مهمانان مالقات  شام آن روز جناب محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوري 

واز آثار و احوال من معلومات  تعارفى نمود، كتاب امیر علیشیر رابه وى اهدا نمودم كه با ابراز تشكر زیاد پذیرفت
 .گرفته عكس هاى یادگارى گرفته شد

 سومروز 
روز سوم از جانب شاروال كابل در باغ" بابر" مهمان شدیم و جلسات سیمپازیوم در آن جا دایر گردید باغ با بر به 
وضع بسیار خوبى در آمده بود و مرمت هایى در آن صورت گرفته بود ارغوان و گلهاى رنگارنگ بهارى و 

ن بلند جایگاه كیفیت خاصى داشت كه قلم از بیان فضاى دلكش و جان افزاى آن و دیدن منظره كابل زیبا از ان مكا
 .آن عاجز مى باشد

جلسات سمپازیوم تا بعد از ظهر ادامه یافت و براى مهمانان از جانب سرپرست شاروال تقدیرنامه هایى اهدا شد كه 
 .بنده هم صاحب تقدیر نامه شدم

شد كه بنده هم در باره آن شخصیت  پس از صرف غذاى چاشت و اداى نماز پیشین بر سر مقبره بابر گلگذارى
 .بزرگ كه كابل شهر محبوب وى بود سخنانى بیان كردم

 .سپس به هوتل برگشته و شب آن مهمان جناب جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهورى بودیم
مده بودند تحفه آزبكستان اشامگاه به خانه جناب جنرال دوستم رسیدیم و مهمانان خارجى به خصوص كسانى كه از 

ن آهاى گران بهایى به جناب دوستم اهدا نمودند، بنده هم همان كتاب را به وى اهداكردم كه باغور بعضى صفحات 
 .را دید و تشكر كرد و گفت كه امیر علیشیر همشهرى تو مى باشد

ر آن شركت یس مجلس سنا و بعضى از وزرا به شمول وزیر اطالعات و فرهنگ دئمهمانى بسیار مجللى بود ر
وائل اكرده بودند. پس از صرف طعام به هواى آزاد نشستیم و جناب دوستم صحبت هاى شیرینى كرد و از زمان 

زبك را بر زبان احكومت خلق و پرچم قصه هاى تلخى كرد كه نسبت اینكه آواز خوانى در ضمن آواز خوانى كلمه 
 .آورده بود مورد باز پرس و شكنجه قرار گرفته بود

 .حفه هایى به مهمانان داده شد كه بنده هم صاحب یك چپن گردیدم . سپسس به هوتل آمدیمسپس ت
 روزسوم

یس اطالعات و فرهنگ آن ئصبح ان روز با طیاره كام ایر به مزار پرواز نمودیم و در میدان هوایى از طرف ر
ى انصارى كه انسان بسیار خوش یس روضه آقائوالیت استقبال گردیدیم از آنجا به شهر آمده و به روضه رفتیم، ر

 .برخورد و لیسانس فاكولته ادبیات بود از ما پذیرایى نمود
مستوفى والیت كه وكیل  غذاى چاشت را در یكى از رستورانهاى بسیار مجلل صرف نمودیم و مهمان والیت بودیم، 

پن به مهمانان اهدا شد و بعد از والیت مزار بود از ما پذیرایى نمود و هدایایى چون نبات و شیرپره مزار با یك چ
یس اطالعات و فرهنگ استقبال ئظهر همان روز به سوى هرات پرواز نمودیم در میدان هوایى هرات از جانب ر
نیز با ما همراه بود شام  زبكستان اشده عازم شهر گردیدیم ودر هوتل استقالل اقامت گزیدیم در این سفر سفیر كشور 

كردیم كه به افتخار ما از جانب والیت در ارگ هرات مشهور به قلعه اختیار الدین  همان روز در دعوتى اشتراك
در تاریخ به نام قصر شمیران یاد مى شود كه زنى به نام " شمیره"  ترتیب گردیده بود اشتراك نمودیم این محل 

 .اولین بناى هرات رابنیاد كرده است
را خوش آمدید گفت پس از صرف غذاى شب به موسیقى شبى بس خاطره انگیز بودجناب والى هرات مهمانان 

 .محلى هراتى گوش دادیم كه خیلى پر كیف بود. نیم شب به هوتل برگشتیم
بنده بعضى از اثار خود از قبیل " أمیرعلیشیر نوایى" و " امیر دوست محمد خان" و مجموعه هفت جلدى "صحیح 

زبكستان از ااهدا نمودم و جناب سفیر  در كاران سیمپازیوم البخارى" را براى مهمانان خارجى و شمارى از دست ان
 .آن بسیار استقبال نمود
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صبح روز چهارم به مزار امیر علیشیر نوایى رفتیم و پس از سخنرانى جناب والى هرات از بنده خواستند كه 
شد از آنجا به مزار  ت كردم سپس بر تربت امیر علیشیر گل گذارىئت نمایم كه قرائقطعنامه سیمپازیوم را من قرا

نصار رفتیم و سپس از خانه جهاد دیدن نمودیم و نان چاشت را در یكى از رستوران هاى هرات احضرت خواجه 
 .كه ساحه چند جریب زمین را فرا گرفته بود صرف نمودیم

 .اندنى شدممهمانان عازم كابل شدند و بنده در شهر زادگاه خود هرات م بعد از غذا ختم سمپازیوم اعالن شد و 
در هرات بودم كه به من احوال داده شد كه كتاب " امیر علیشیر" مستحق جایزه گردیده است، آنگاه كه به كابل آمدم 

و فضاى آن بسیار  هوا به دفتر معاونیت اول ریاست جمهورى كه در قصر صدارت سابق مى باشد مراجعه كردم 
ن دیده را روشن مى كرد مى گفتند كه جناب جنرال دوستم بسیار و گل و سبزه آ پاك و شاداب بود و پاكى و صفایى 

 .به آن توجه دارد، جایزه ام را در یافت كردم و آن جا را ترك نمودم
ن شركت آشبكه تلویزیونى آریانا افغانستان به ریاست آقاى عزیز هللا ارال از من خواستند كه در برنامه صبحگاهى 

ماه" كه به گردانندگى ویدا جان  ید سپس از من خواسته شد كه در برنامه " بوى نمایم كه پذیرفتم و زنده پخش گرد
 .ساغرى پخش مى شود نیز اشتراك نمایم كه اشتراك نمودم

معاون  خصوصاً دست اندر كاران سیمپازیوم چون جناب فیض هللا ذكى  مدت مسافرت به من بسیار خوش گذشت 
یس سیمپازیوم ، محترمه فوزیه جان ارال شخصیت فرهنگى كه ئرمشاور شوراى امنیت، جناب عزیزهللا ارال 

یس دفتر ئجناب موفق ،جناب ایرج ر نور در امریكا بود،  سالیان دراز متصدى پروگرام ازبكى در تلویزیون 
ل فرهنگى وزارت ووئیس عمومى تربیت بدنى جناب دهقان زاده مسئمطبوعاتى معاونیت اول جناب خیر خواه ر

جناب كوهكن و شخصیت علمى و ادبى كاندید اكادمیسین جناب دوكتور محمد  جناب تاشقرقانى  امور خارجه،
بر من تأثیر عمیقى گذاشته  یعقوب واحدى جوزجانى و جناب سر محقق محمد اسلم افضلى معاون اكادمي علوم، 

 .وِمنّت نهادند سعادت و سرفرازى شان را از ایزد متعال التجا مى كنم
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