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جناب قاضی صاحب قوت نیرو ! مطمئن از آنم که  ر  کمهاس مهیمری  وز ها  مهی 

چینید، و با همین نیرو، با  ریگر فیصلۀ خهوی   ا صهار  فرمهوری ایهدگ آنگونه  ا  

کهه  آزههاز مااحرههات  ا ر  زبهها  اههانانی خاصههراف ر  زرصههۀ ارکاهها  زبهها ،   ههر  

بخشیدید، اکنو  میخواهید افرخا ات انجام   ا نیز  صهاحب نماییهد، ورهی فرامهو  

اما ادی ک  ما آنقد  حسهور هسهریم که   نجها جهردت کهرریم فقهت یه  امریهاز  ا بهرا  

 اما قایل اویمگ

 ابلو  ااعۀ  ابنا  طلوع و زروب زبا  اانانی اما  ا ر یافریمگ من اخصاف        

وع و زروب  ا مواز  هم قرا  راری اید ک  ر  اینصو ت هم ب  آ  امید بسرم ک  طل

طلوع همیشگی امت و هم زروب، و یا همیش  هم طلوع وجور را ر و ههم زهروب، 

و این جریا   ا ر  طلوع و زروب آفرهاب، بجرهر میرهوا  یافهتگ ا هر زهروب رایمهی 

ماس بور، ریگر طلوزی وجور نمیدااتگ پس امیدوا یم ک  ر  پی ایهن زهروب بهاز اه

طلههوع خواهههد وزیههد، کهه  ناایههد امیههد  ا از رمههت رار، هنههوز جنهها  وجههور را ر و بهها 

 طلوع "مجدر" قد بر خواهد افرااتگ

برا  "طلوع" اما مارجا  مهاس زمینه  مهاز  اهدی بهور، همهین که  کهو  ایهن        

جنا  از جانب اما ها ب  صدا ر  آمد، هم  راارگی ها  رومرا ، یکی پی ریگر  

م  یخت و "میما  اانا "  ا  نگین ماختگ  یو یجها  ایهن زرصه  ر  بر  و  ه

فضا  ماالماس از خوای وری  ودم با احسامات خش  و  ر، وضع  ررید، ک  همهۀ 

ما ر  جریا  قرا   رفریم ک  منطقاف باید همین  وند بجمهین  ونه  طهی میشهدگ زجاررهاف 



کنو  باید فرصری بهرا  رم مازها  ما انااار  از همین مقدا  حرفجا   کرنی بور، ا

 رفرن بااد،  ا  ذا   صو ت  یرر،  ذا  از  یهو   به  پرکریه ،  هذا  از حهر  

ب  زمل، زیرا حر  ر  کو ی ها  یخر  اد و زما  انرظا  امت،  ا "جنا "  جدید 

 اور و پخر  اورگ

مههیر  مههام پدیههدی ههها از جملهه  پدیههدی ههها  اجرمههازی بجمههین  ونهه  امههت   اههد و        

کشا  هموا ی نمیرواند ر  ی  خت مسرقیم حرکت نماید، برخو ر با موانع  اهی، ان

زمانی  وقف کو ای و احرماالف ر از،  اهی زور و ارابندی، ک  همۀ این حرکرجا منوط 

ب  ارایت از هر  ون  ا  که  بااهد، هسهتگ همینکه  مها و اهما از ههم فاصهل  را یهم، 

فاصهل  را یهم، هنهوز انهها  مها ر   طهو  و حری ر  افاانسرا ، حری ر  کابل از ههم 

نگر  از هم فاصل  را ر، مصروفیت ها  کا   و بیکا   ها  مداوم، این ههم از 

جملۀ اهرایطی امهت که  بایهد آنهرا ر  نظهر  رفهت، و بهرا   اهارس افکها  ر  اهرایت 

کنونی مجمرهر از همه  رمررمهی به  انررنهت نیهز از اههم ضهرو یات امهتگ همهۀ ایهن 

 آماری اورگارایت باید 

طو   ک  آقا  رکرر نو زلی رومت مکا   نموری بورنهد که  ر  افاانسهرا  و        

خاصراف ر  کابل قدم ها  زملی ر  همکا   رومرا  کانارا و بدخشا  برراار  اور، 

ما ر  اینجا هنوز هم نظم نیافر  ایم، اجازی رهید بعد از ی  رم  یر  کو های، و کمهی 

چنهد ماههۀ خهوی ، و فرهنگهی که  ر  ایهن مهدت ر  مهراوری  هم فکر ر  بها    جربهۀ

ها  خوی  بکها   هرفریم،  لقینها ی مانهی بهر اینکه  "ایهن مهنم و آ   هویی" هنهوز ر  

 افکا  ما جوان  میزند، ر  پیمور   ای ما، کا   امتگ 

میدانم ک  ما ر  افاانسرا ، با وصف نظام بازا  آزار، هنهوز چشهم طمهع  ا به         

  رورری روخر  ایم، ک  از منابع حکومری چ  کمکی میرواند صهو ت بگیهرر، نجارها

با همین  ککر امهت که  رکرهر رومهت ههم ااها ی به  وزا ت معها   و اکهارمی زلهوم 

افاانسرا  نموری اند، ک  بخور  خور ر  این طرح، منطق قویی وجهور را رگ مهن ر  

جندومههت جههوا   ا ر  ایههن حصههۀ خههور هنههوز  وفیههق نیافرهه  ام  هها آقایهها  حیههد   و می

 امرا   ری  و  شویق نمایم، و هنوز این  ا هم نمیدانم که  ایشها  بهر ایهن مهکا   

 رکرر چ  واکنشی را ندگ 

زیر از این رو نجار رورری، نجارها  خصوصی و انجویی هنوز ر  این کشهو         

طهرح  کا   نیسرند،  نجا افکا  اها  ر  م هو  مهور جهویی می،رخهد، پهروری ا   ا



 یز  مینمایند ک  ر  آ  ب  چ   عدار افهرار ناکها ی  ا جلهب کننهد و بها ا زهۀ "از  هاو 

زدور" ب  آنجا، خور چ  مقدا  بجر  مهار  از پهرور  خهوی  بررا نهدگ یکهی رو مهاس 

 پی ، من بجمین امید با یونسکو ر  ا  ااط ادم، وری خیلی مط ی " یرم" نمورندگ 

ز ممکن مطمح نظر مها و اهما بااهدگ مهن بها امهرکاری از احیا  نجار "خور " نی       

از خور  ها راارم،  –امرکاری از این نجار مرمر  ر امت  – جربۀ چندین مار  ا  ک  

هنوز چندا  ب  آ  باو  مند نیسرم، وری امیدم  ا نیز از رمهت نمیهدهمگ مهن از طهرح 

وصههکی کهه  "طلههوع و زههروب" اههما بهها  ریگههر خیلههی   ریهه  و خرمههند اههدم، و بهها 

با با  ب   و  خو ری ام، باز هم میخواهم با رومرا  مشو ی نمایم، و امیهد وا م که  

 وحیۀ انعطها  ر  افکها  رومهرا  پدیهد آیهدگ ر  یکهی رو مهو ر  که   جربه  کهررم، 

 یقینم حاصل اد ک  رومرا  میروانند ر  موضع خور  اییر بیاو ندگ

رکرر رومت  قاضها کهررم  ها ر واز  اخهذ وری آقا  نیرو ! همانگون  ا  ک  از        

نظریات  ا هنوز باز بگذا ند، از اما هم  وقع اینست ک  معنی "زروب" اما پایا  

کا  ناااد، بلک  ازهی  ایهن "زهروب"   رکهی بیشهرر بااهد بهرا  "طلهوع مجهدر" و 

  امجا  زملیگ
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