
  
  
  

  به مناسبت بيست و ھفتمين سال وفات 
  زادـلی کھـد عـمـاد احـ�مه استـع

  
  

  بنياد فـرھنگـی کھـزاد
  
  

  2010 دسامبر 10
  

 وفات و 1362 سالگی به روز سوم قوس 75ع مه استاد احمد علی کھزاد، مؤرخ شھير کشور، در سن 
بنياد فرھنگی کھزاد بدين مناسبت . رد سال ميگذ27از آنروز تا حال . بروز پنجم قوس به خاک سپرده شد

  :يک قطعه عکس جوانی، اشعار و نوشته ھای ذيل را برای ع قمندان تقديم ميدارد
  

  .قرار بود اين نوشته زودتر و به موقع تقديم گردد ولی نسبت بعضی مشک ت فنی به تعويق افتاد
  
   



  
  

 در برندۀ سفارت افغامسنان در روم گرفته شده، به اصط ح آن روز 1938اين قطعه عکس در حدود سال 
  .کھزاد جوان کاتب سفارت افغانستان در ايتاليا بود

  
  

نامۀ استاد عبدالرحمن پژواک به استاد محمد نبی کھزاد به مناسبت وفات ع مه استاد احمد علی کھزاد در 
  :1986سال 
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  برادر نھايت عزيز و گرامی نبی جان،
  

تصور نفرمائيد که من ھماره آرزومند تماس با شما . کارد نوروز ديروز بعد از ظھر رسيد
از مھر پست خانه معلوم است که شما آنرا بروز . بودم در فرستادن جواب تعلل کرده باشم

آدرس من درست نوشته .  دير رسيدن ھم معلوم استدليل.  مارچ به پسته سپرده بوديد17
مامورين را خدا .  نوشته بوديد .Connecticut Ave. ،Kentwicky Aveبجای . نشده بود

 .خير بدھد که آدرس را تصحيح کنند و پيام شما را به من برسانند

   

امسال و ساليان بی شمار را برای شما . به ھر صورت الحمد هللا که صحت داريد  
شما عDقۀ من را . شما را ھماره به خاطر داشته ام.  خانواده با صحت و سعادت ميخواھمو

 بويژه با آن مرد دانشمند، بزرگوار و شخصيت بزرگ که نه تنھا -به فاميل خود ميدانيد 
خود بل بھمه مردم افغانستان از ناحيۀ خدمات برجستۀ فرھنگی خود حقوق ثابت بدوستان 

من بشما اگر تعزيت ميگويم محض . و تنھا من او را کھزاد بزرگ نميدانم. و بزرگ دارند
مرگ سنائی نه . " تعزيت بگويدبمنبجا کردن رسم است ورنه توقع دارم که ھمه کس 

 "ردُکاريست خ

   

بزرگواری فرموديد که آنرا ميسر . رس شما را پيشتر پيدا کنممن بسيار کوشيدم آد  
 .عرض سپاس مرا بپذيريد. ساختيد

  

اگر از وصول اين نامه بمن اطمينان بدھيد و از حال روزگار خود و فاميل کھزاد   
 . بزرگ مرا آگاه سازيد، بر امتنان من می افزائيد

  

انشاW مرثيۀ ايرا که در . رمًمن بيمار ھستم و فعD توان جستجوی اوراق را ندا  
 . ماتم دوست عزيز خويش سروده ام برای شما خواھم فرستاد

 

  .محبت دوستانه و برادرانۀ مرا بپذيريد و به ھمه متعلقين عزيز برسانيد  

  

  .خداوند با شما باشد

  

  امضا

 

  

 پژواک
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  در رثای دوست دانشمند، مشفق گرامی، مؤرخ بزرگ افغانستان
  

  زادـھـلی کـد عـمـاح
  
  

اگر . احمد علی کھزاد تنھا يک مرد دانشمند و مؤرخ بزرگ نبود، برتر از ھمه چيز يک انسان کامل بود
  . دوست ديرين و گرامی من نمی بود، باز ھم نمی توانستم اين حقيقت را پنھان کنم

  
  .ه را با ھزاران درود بروح او اھدا ميکنماين سوگ نام

  

  پژواک
  

  1984جنوری 
 
 
 

      برگ و بار آرزو پژمان شد و برباد رفت        
  ِياد ھـر اندوه ديگـر از دل ناشـاد رفــــت        

  
      خـــــــاطـــر آزرده ام از رنـــــج ھـــای روزگار    
  ھر چه در خود داشت از جور و ستم از ياد رفت    
      
      دلم از آسمان بس درد و رنج آمد فرودبر   
  آنچه رفت از دل بسوی آسمان فرياد رفت  

  
      بس نبود آيا که بر افغانيان: آسمان گو        
  از جفای اجنبييان اين ھمه بيداد رفت؟        

  
    پس چرا افزون کـنـی رنجم بـمـرگ دوستـان            
  گوئی از قاموس گردون لفظ رحم و داد رفت            

  
         .. . . . . . . . . . . . .  

  
      :کاروان مــــرگ ديـدم، گـفـت ميـر کاروان 
   رفتکھزادُز ين جھان فرزند طور معرفت  

  
      با روح آزادی که آن استاد داشت: گفتمش      
  زندۀ جاويد گشـت و از جھان آزاد رفــت      

  



 
 

    شاد بادا آن روان شادی که اندر خاک خود    
  ز کـشــور ناشاد رفــتدر جـوار ايــزدی ا    

  
    وای بـر آوارۀ ھـمچـون منی کز بــخـت بـد        
  زنده ماند و دور از جائيکه آنجا زاد رفت        

  
      باشد آيا بشنوم روزی وطن آزاد شد            
  صيد شد آزاد از دام بT، صياد رفت            

  
      سجدۀ شکری کنم بر خاک ميھن و آنگاه      
  ک آن استاد رفتگويم اکنون بايدا بر خا      

  
  

از استاد عبدالرحمن پژواک خاطرات و قصه ھای زيادی در مورد احمد علی کھزاد وجود دارد که در 
ًچيز ديگری را که حاW بايد مختصرا ياد آوری نمود اينست که . زمان دگری تقديم عTقمندان خواھد شد

بود » باغبانی«آن تخلص استاد پژواک قبل از . را استاد کھزاد برايش انتخاب نموده بود» پژواک«تخلص 
  .که در رابطه با زادگاه خود، قريۀ باغبانی در خوگيانی، ننگرھار آنرا برای خود انتخاب نموده بود

 
  

شادروان استاد ضيا قاريزاده اولين شاعری بود که در رثای عTمه کھزاد قطعه مرثيه ئی سروده بود و در 
  .  به نشر رسيده بودروزنامه انيس در روز وفات آن مرحوم

  
  
  

  تاريخ التاريخ
  

  تــــژو گذشــرخ دانش پؤکھزاد آن م    
  رو در نقاب خاک کشيد و فرو گذشت     

  
  آن مرد باستان شناس کھن سال روزگار          
  آن نيک مرد و نيک پی و نيکخو گذشت          

  
  تــه رفـرانـاستاد آستانه شعر و ت      
  ـھزاد آشيانه سنگ و سبو گذشتک      

  
  شـــبـصد نکته نگفته گره ماند بر ل            
  صد عقده نھفته اش اندر گلو گذشت            



  
  ا دويدــرانه ھــــويــای بـکه پا بـپــرديـم    
  فرديکه فرصتش ھمه در جستجو گذشت    

  
  ـگانــــتـن نام رفــتـاخـده ســدر راه زن        
  در کشف گنج ھای نھان کو بکو گذشت        

  
  که جا به گذرگاه گرفته بودزين رھگذر             
  مد و از چارسو گذشتاز شش جھت برآ            

  
  دـيــــــــم رسـلـزبان قـش بـلـتـال رحـا سـت        
  در پنج قوس سيزده و شصت و دو گذشت        

  
  
رخ به مناسبت دھمين سال درگذشت مؤ«محمد کريم نصرتی در مقاله ئی تحت عنوان آقای شاعر مرحوم  

  :، مينگارد١٣٧٣ حمل ٨، سال دوم، ۴٩ اميد، شمار، ھفته نامه»  احـمـد علـی کـھزادگ افغانستان،بزر
  
  
  تگلشـن دانـايـی تــو خار نداشه شاخ   

 تــو زنگار نداشـلب تـه آئينه قـصفح  
  

  رخ به چنان جرئت و شوقؤمثل تو ھيچ م      
 تــداشـرار نــمه اصــ وطن اينھأر احيـبھ      

  
  يــسی بــه کمالت نــرسيدھيــچ تاريـخ نـو          
  ار نداشـــــتــو آثـشوری مانند تــھيچ دان          

  
   توۀق احيای وطن موج زد از خامــعش    
   بگفتار نداشتق صدق تو جز صدۀخام    

  
  ھيچ دانا به چنين گرمی و احساس و کمال        
  تـداشـبار نـايه به انـاين ھمه حاصل پر م        

  
  شدکـر فـھم تو نقـلمـی منھيچ صاحــب             
  داشتــيک محقق وطنم اينھمه پر کار ن            

  
  گلشن باغ وطن تا که وطــن ھســت وطــن  
  تـداشـار نـرفتـق گـو در عشـل تـثـبلبلـی م  

  



 
  ـرا کــيف ســرورکاوش علـمــی تــو داد ت      
  ر روز اميد تــو شــب تــار نــداشــتـــآخ      

  
  ت و فھم و کمالبا ھمه دانش و آن علمي          
  کس به واWيی اخTق تو انـکار نداشــت          

  
  آريــانــا ز تو شد زنده به رضــوان باشــی      
  و محشور به نيکان باشیــدر صف حشر ت      

  
   

  
  .ادی پژواک، قاريزاده و نصرتی با روان استاد کھزاد شاد و سرسبز بروح استادان و شعرای گرام

  
ناب استاد محمد نبی کھزاد نسبت بدسترس قرار دادن نامه و پارچه شعر مرثيۀ بنياد فرھنگی کھزاد از ج

  .استاد پژواک ابراز امتنان ميکند
  
  

  داکتر فـريار کھـزاد
  بنيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد

   2010 دسامبر 10
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