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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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حشمت ناصری

لحظه ای افتخار
در ایام نو جوانی خصوصا ً دورۀ حاکمیت طالبان ،من از طریق رادیوی بی بی سی اخبار ،رویداد ها و تبصره های
آن وقت را پیگیری می کردم ،گاه گاهی به گونه خیلی ابتدائی پیرامون برخی از موارد چیز های می نوشتم و با خود
حفظ می کردم و همچنان بیشتر دوست داشتم با اشخاص صاحب نظر و چیز فهم خصوصا ً از دورۀ حاکمیت داکتر
نجیب هللا نشست و برخاست داشته باشم.
یکی از مواردیکه آن وقت برایم اذیت کننده بود و تا جای احساس کمی و حقارت می کردم اینکه وقتی زمامداران
امور در بعضی از نشست های مهم در داخل و خارج از کشور شرکت می کردند؛ متوجه میشدم که نماینده گان کشور
های دیگر اکثرا ً به لسان انگلیسی دیدگاه و نظریات شانرا مطرح می کردند حاالنکه برای تفهیم دیدگاه و نظریات
نماینده گان افغان نیاز به مترجم بود .با وجود اینکه لسان انگلیسی تنها یک وسیله افهام و تفهیم است اما در آن زمان
من آنرا یک امتیاز ،برتری و برابری می دانستم و خاصتا ً حضور یک یا دو تن از مترجمین در کنار رهبران و
زمامداران امور وقت در همچو موارد برایم خوش آیند نبود؛ از یکطرف شاید دیدگاه و نظریات به شکلی که ایجاب
می کرد از طریق فرد دومی درست تفهیم نمی شد و از سوی باعث ضیایع وقت نیز می گردید.
در نشست بُن روی یک سلسله توافقات ُمهر صحه گذاشته شد و در آن زمان برای مدیریت اوضاع سیاسی و آینده
نگری کشور ،آقای حامد کرزی به حیث رئیس اداره مؤقت انتخاب گردید.
حامد کرزی ،چهره و شخصیت گمنام؛ اکثریت عام مردم در آن زمان با این نام ،چهره و شخصیت نا آشنا بودند ،نه
در زمان حاکمیت داکتر نجیب و سپس مجاهدین و نه هم در دورۀ طالبان به حیث یک چهره مطرح و تاثیر گذار او
را می شناختند( .چکیده از دیدگاه و نظریات عام مردم در مورد حامد کرزی در آن زمان)
بعد از موافقه نشست بُن ،رادیوی بی بی سی در مورد شخصیت و کارنامه های آقای کرزی برنامه های اختصاصی
ترتیب و آنرا متواتر نشر می کرد .نشرات و برنامه های اختصاصی رادیو بی بی سی روزنۀ امید و مسرت را به
روی اکثریت افغان های که دیگر از جنگ و نامالیمت ها خسته شده بودند ،گشود و در اجتماعات کوچک ضمن
بحث روی شخصیت حامد کرزی یکی از موارد که خیلی مطرح بود اینکه" :افغانستان برای نخستین بار رئیس
جمهور پیدا کرده که وقتی به لسان دری صحبت می کند حس می کنی مطلق دری زبان است ،وقتی به پشتو صحبت
ِ
می کند مطلق پشتون و به همین ترتیب انگلیسی"...
من با شنیدن این مباحث و حرف های اطرافیانم خیلی احساس فخر و غرور می کردم و با خود می گفتم" :افغانستان
افغانستان چند سال پیش نیست و رئیس جمهور ما بعد از این بدون مترجم در نشست ها به گونه مستقیم و
دیگر
ِ
با افتخار شرکت و صحبت خواهد کرد و موقف افغانستان را آنچنانیکه ایجاب می کند در سطح جهان مطرح خواهد
ساخت".
از سوی هم با توجه به تحوالت سیاسی و گسترش دامنه جنگ و نا امنی و تاثیرات مستقیم آن بر حیات اجتماعی و
اقتصادی مردم؛ منحیث یک نوجوان می بالیدم و می گفتم" :رهبری حکومت افغانستان (ادارۀ مؤقت) بدست کسی
است که با انتقادات شدید از جانب افغان ها ،همسایه ها و جهانیان مواجه نیست و او می تواند آبرو و حیثیت از
دست رفته کشور را دوباره احیاء کند".
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