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 ما کجا اینجا کجا

 
 نویسنده:عبد الواحد خرم 

  73. درحدود  تملی اس مطالعات سیاست اجتماعی نخستین مضمون کالج دفاع

به  تحلیلی های روز مصروف آموزش آن شدیم.صحبت هاوفعالیت در گروپ

تن آن خانمها اند کمک 7تن اعضای کورس که ازجمله011ارتقای دانش مسلکی  

وایس ادمیرال سونیل لمبا ،جنرال انوراک گوپتا،کپتان وهکذاجدی می رساند،

   . یرجیک شرما راسخت مصروف ساخته استسمیروبریگد

لکچرها طبق پالن یومیه عالی پیش برده می شود، اما پالن ،پالن است  وقرار  

 عسکری قابل تطبیق.                                                    

روزه کاری را به 5گروپ تنظیم ایم حتمی است سفر  3ما اعضای کورس که در 

انیل کپور  ما استقامت های مختلف ایاالت  هند داشته باشیم .سرگروپ عمومی

نفری کوچک تری را دارا می باشد ،  5و 4گروپ های  ، است وهرگروپ 

م کننده صنف لیدران از میان هم صنفان زیاد است یکی افسر حمایوی،دیگری تنظی
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نظم  است   ، سومی در نظم داشتن بس ها ودیگر سرور گروپ چند نفری . این

 .عالی رعایت دسپلین عسکری

محمد ادیب از کشور مالیزیا به مثابه سر گروپ افسران خارجی که  ادمیرال اول

تن می رسد معرفی شده است انگلیسی اش از من بهتر است اما  25تعدادشان به 

مومی وطرح سواالت سهم کمتر دارد، بهر صورت بخالت نمی در بحث های ع

 .زیرا خدا داده را خدا داده است  ورزم 

فبروری را بالباس های منظم  05پارتی جمعه هفته اول خیلی فراموش نشدنی بود.

 25عسکری همه ما ن خوب گذراندیم، میالد النبی برمبنای اصول دموکراسی 

جنوری روز تاسیس  22تجلیل گردید،  فبروری توسط مسلمانان هند بخوبی

جمهوریت هند با چنان اماده گی جدی، تطبیقات نظامی ورژه عسکری وتمرینات 

رژه، نمایش اسلحه که حتی شب ها وصبحدم ها آرام نخوابیده ایم برگذار گشت. 

جنوری بیانگر حقیقت قوت اردو  05در  وتخنیک وترسیم یک صحنه محاربوی

 نان اش می باشد.هندوستان در برابر دشم
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ندان کالچ، همسرش و دگروال احمد از عمان با امووایس اتمیرال سونیل لمبا ق

 نگارنده

سخنران اساسی لوی درستیز اردو از اشتراک کننده گان استقبال خوبی کرد  این 

جنرال چهار ستاره  یعنی  آقای ویکرام سنگ از سابقه داران جنگ توصیف ،با 

بسیاری ها مصافحه نمود او خانواده های شهدا وسربازانیکه در حفاظت از سرحد 

محفل یکجا با آقای دگروال شجاعت نشان داده بودند تقدیر بعمل آورد با ختم 

مسعود ستانکزی آتشه نظامی سفارت کبرای افغانستان مقیم دهلی قهوه وکلچه تهیه 

شده ستردرستیز اردو هند را صرف کرده از کلتور مشترک ما با هند ونظم ونسق 

 عسکری شان در هنگام پرات وسلیوت ستایش بعمل آوردیم .             
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جنوری روز اردو باکیفیت وعالی نبود ،  05به اندازه تجلیل از روز جمهوریت    

روز اردو با مراسم شاندار تجلیل گردید وآ سوده گی وپروگرام های مناسب 

  .تفریحی داشت ، شاید ازدحام بیشتر مردم باعث آن گردیده باشد

مادرطول سال شش مضمون اساسی را در موضوعات مختلف به تحلیل میگیریم. 

ون سفری را به داخل هندوستان برای تعمیم تجارب با دو ولی آموزش هر مضم

سفر خارجی در یک کشور قوی ویک کشور در حال رشد درقبال دارد .کالج 

دارای کتابخانه معادل بزرگترین دانشگاه های منطقه است در جستجوی کتاب در 

مورد افغانستان شدم از کتاب خانه رکشا باون تحت اداره صوبه دار پاتک چیزی 

از یافتم .ولی این محل به مطالعه انفرادی واستفاده از انترنیت جای مناسب است .ن

زمانیکه راجع  زیرا، مهفته بعد اش تقاعد نمود خیلی ها متشکرکه خانم کهن سال  

گان هندی وخارجیان  کتاب درمورد افغانستان  به زبان انگلیسی  توسط نویسندهبه 

جلد کتاب را توسط نویسنده  072لست  خیرمراجعه نمودم موصوفه بدون تابرایش 

اماده ساخته  2در مورد افغانستان برایم در لوکر وجهان  گان مختلف هند 

      . وگذاشته بود
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               از افغانستان جنرال سنجیف شرما، قوماندان کالی و دگروال خرم

   آشنا وزیبادگرمن دهر مندر سنگ که نام  معاون کالج آقای یدار ااجرا ات 

 مشابه دهرمندربچه فلم دارد قابل وصف است.

گوسامی در مورد:)سناریو  0از توافق موضوع تیزس بوسیله جنرال اردو  

( اظهار سپاس می دارم که در نخستین بحث مرا  2104افغانستان پس از سال 

آنقدر مهم گشته  2104درک نمود اورا جنرال قوی می حسابم در کالج موضوع 

وعده آقای  ،ی کسپیر دو بار به حساب من از این مسله یاد آوری نموده استکه حت

سودا کارجی در مورد دوست اش جنرال دیپک که چندان ارزش بما قایل نشد غیر 

عملی گشت، اما از پشتیبانی آقای سودا کارجی ودر ک اش از سواالت من خیلی 

پهلویم قرار دارند . چیز های ها خرسند ام راینا، امر دیپ بِیندر ،باال  و آروی در

غیر قابل فهم را برایم توضیح می دارند. در اصالح سواالتم بیندر همیشه آماده 

شرما  اقای سنجیف گی خود را نشان داده وکم حوصله نشده است .رفیق پیشرو ام 

کانتین کارت  ارت،سیم کد . او دایما مزاح در مورنگهمیدارد مرا خوش  همیشه

رد ومن حرف های گاندی را در مورد روتی ، کپرا  اور مکان وراجستریشن میک

 تکرارکرده ومی افزودم که تحصیل ، شغل وموتر نیز در شرایط کنونی مهم است

در جناح راست دو مرد دیگری آقایون باال وآروی اند.آروی دایما خوشحال 

                                        ومسرور به نظر میرسد وتصور می شود که هیچ مشکل میهنی وفامیلی ندارد.

برخی افسران زبان روسی میداننداما ازادانه صحبت نمی کنند رودکی سلطان  

هرش گوپتااز  استعما ل زبان روسی  .زبان دانی جهان دانیالشعرا میگفت گر 

انکار نمی ورزد. بدین ملحوظ اورا افسر حمایوی قبول کردم جیک شرما این 

کرد اما مرا در پهلویش بجایی امریکایی در سیت نشناند .  موضوع را تایید

همچنان صنفی دیگری ما سخنگویی خارج تشکیل که شاید کسپیر باشد در کار 

حیث سخنگوی خارج تشکیل گروپ ما دایما از عقب به هایش خیلی جدی است او

ت هکذا دوس. تریبون کالج سخنان دلچسپ دارد که خنده  های زیاد در قبال دارد 

دیگری داریم که هر روز در مورد بازی گلف سخنرانی دارد اما نسبت به همه 
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سواالت بیشتر را آقایون هورا ، سودا کارجی ومحترمه شالونی مشرا که حتی 

   ت تقدیم لکچردهندگانقوماندان کالج به سواالت شالونی مشرا نیز عادت کرده اس

                                                                                                                                                            . مینمایند

دگروال راجیف گوپتا داکتر کالج را زمانی در دفتر کوچک اش که مشابه پوسته 

موصوف با ،همسرم مالقی شدم یصحی در زمان جنگ است در رابطه با مریض

دادن یک یاد داشت کوچک به ادرس نامعلوم کا ررا بسنده دانست وارایه کمک 

بعدی را به آدرس هرش گوپتا گذاشت، هرش گوپتا همان روز سراسیمه بود واز 

                                                     . بردن من تا کلینیک دندان وهمکاری به دادن آدرس ابا ورزید

به تکلیف زکام وبلغم ودرد تمام بدن دچار شدم که ادویه داکتر کلینیک ایام زیاد  

اردو کارگر تمام نشد تا اینکه دوست ام آقای بیندر ادویه یونانی بنام بنبشه را خانه 

         آورد وتا جایی وضعیت صحی ام بهبود یافت.
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 دگرمن درمندر سنگ معاون اداری کالج در قطب منار

خالد اقبال از بنگله دیش در روز آمدن نواسه گان اظهار نمود که باری همسایه ام  

گفتم در کار هاییکه توسط پول  چرا تکسی را از طریق کالج  تقاضا نکرده اید،

کالج برای درس، سفر ها،   وخودم اجرا کرده می توانم  کالج را اذیت نمی دارم،

راجستر، بهبود شرایط خوب در رکشاباون و انتخاب کشور خوب خارجی قابل 

اذیت می باشد سرگروپ عمومی آقای انیل کپور که ما را  اولین بار نان ونمک 

ساخت ادم مهربا ن است وخانم اش محترمه شالونی بهترین ومودب ترین زن 

زنان کالج برگماریده اند، موصوفه در  محله ماست که برحق اورا رییس شورا

جریان ماه توانسته چندین جلسه زنان مصروف امور منزل را که روسای ارکان 

                                                                                                                    .یک صفاکار ویک نان پز اند تدویر نماید

جوان مرا    در خدمت است هارون ه جیم مولتی رکشا باون خیلی عالی وهمیش

کم نمی وزن ام   از  در اجرای سپورت کمک می دارد ولی هرچند می کوشم

تصادف بد روزی بالباس افغانی تیپ پتان ها جهت اجرای سپورت داخل  ،شود

ج نمایم وگفت تا چیندواند عقب جیم شدم که جنرال توپچی باالیم غضب شد ومرا 

جسوال این موضوع را دربس  اینجا مشکل ایجاد نکنید که بعد ها بریگدیر شوخ

کالن ساخت وخدا خیرش بده که در لکچر هال نگفت زیرا اومرد جسور است اسم 

  .اش با کرکتراش تطابقت دارد

که همه این جنرال توپچی در حالیکه در محله ما زنده گی ندارد تصور می کند 

مادونان اواند این جنرال بدخوی دو مساژیست را در اختیار  کالج رساعضای کو

دارد هارون ورفیق اش از اوبسیار می ترسند وگویا که معاش خور اوباشند.  

مصمم بر آن بودم تادیگر چیزی ننویسم تنها انگلیسی وکمپیوتر را تقویه کنم 

یکساله خاطرات تصویری از تحصیالت عنوان  وخاطرات این تحصیل را به 

در کالج مدافعه ملی عالیترین موسسه تعلیمی نظامی هندوستان بدرجه   2107

 ماستری در مسلک فلسفه دفاعی ویا ارکانحربی منطقوی  با نمایش فوتوها وچندین

شارت نوته ها در البوم های زیاد در دو بخش زنده گی در کالج وغیر کالج تنظیم 

 .نمایم   
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کالج گردش داشتم در این   ش خوی در صحنجنوری است خیلی خو 24امروز 

روپیه  74511خوشی حکومت هند بخاطر اعتماد اش در دادن ا دوانس  مبلغ 

شریک است . چند رفیق ام خواهش نمود چیزی در مورد کالج بنویسم اما به 

ستایل کسپییر نوشته نمی توانم کسپیر در کالس ما یک چهره نا معلوم که گاه گاه 

ان نقایص شوخی گویانه به نشر می سپارد ازاین رفتار کسپیر بابی رایک ورق 

 .      ند نیستیانیل کپور را خوش آ

   

                                                                 دگروال جورج ویدال از کشور پیرو و ادریس خرم

وآغاز به در جریان درس بعد از ظهر به صحبت های لکچردهنده گوش ندادم 

نوشتن کردم ، بیندر ورایینا خیره خیره بسوی ام می نگرند گرچه موضوع اصلی 

سفر بسوی سیکیم رفتن به پوسته ناتالیا در سرحد  کجا ما کجا اینجامطابق عنوان 

هندمی باشد ، اما خالف اراده سخن به درازا کشید که از  و )تبت(مشترک چین
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معذرت می خواهم در این جا خواستم یک خواننده گان مقاله نسبت طوالنی شدن 

تا پیشینه سفر سیکیم  دمرور کوتاه به فعالیت های کوتاه علمی مان صورت گیر

دلچسپ واقع گردد در همین جا الزم به تذکر می دانم تا از کمک های عادالنه 

جنرال مستون آتشه نظامی وآقای راجکمار معاون شان در سفارت هند مقیم کابل 

 سوالیاظهار سپاس بدارم ،قبل از ظهر همین روز  بنده به این کالج نسبت انتخاب

در مورد رسانه در خصوص ویکلی لیکس وتلویزیون الجزیره وگروه بحران 

نمودم زیرا در س همین روز مسایل فوق بود در حالیکه در اکثر لکچر ها 

صی موضوع خا سواالتی با لهجه انگلیسی که دارم ارایه می دارم  اما این یک

بود زیرا تلویزیون الجزیره در رابطه با افغانستان  زیاد ترفعالیت ها را برجسته 

می ساخت واولین اطالعات را پخش می کرد و ویکی لیکس وگروه بحران 

هنگامیکه مطلبی را در مورد افغانستان پخش نمایند یک جنگ مطبوعاتی 

را سخت نگران وسرگرمی در کابل بمیان می آید ورسانه های طرفدار حکومت 

می سازد . من نیز آدم خیلی با جرات ام هرحرکت منفی ویا مثبت که دارم رفقای 

هندی ام تایید می کنند نمی دانم در غیاب چه می گویند هر چند باشد دموکراسی 

مم چند شرقی باریکی های خود را دارد ولی آنچه را که تعلق بخودم دارد گر نفه

سال عمر دارد ودر افتتاح  57ن کالج کهن سال که ای بار واز چند تن می پرسم .

فوتوهای گاندی ونهرو به مشاهده می رسد واولین  0621اپریل  23 آن در

قوماندان اش بهادرسنگ بوده ، خوب است که رنجیت سنگ نام نداشته است، ما 

را به جا های مختلف هند آشنا می سازد وطوریکه آشنا شده ایم در مدت کم 

ی در ذهن ام پیدا شده است زمانی که مقاله زیبا را به نام از کابل تا معلومات زیاد

بود آنگاه آزاد بودم اکنون در چوکات دسپلین نظامی  2100بنگلور نوشتم در سال 

ورسمیات قرار دارم ، کالج ما عالی ترین موسسه تعلیمی نظامی هندوستان است 

ندارد ، اسناد ، نام ونشان،  که از آن باالتر در وزارت دفاع موسسه تعلیمی وجود

هند خیلی ها قدر واحترام  تمامقوماندان وجنراالن وکارمندان کالج در دهلی ودر 

طوریکه جنرال ارشاد رییس جمهور بنگله دیش دوبار دراین کالج  می شوند

تحصیل نموده ودانش فرا گرفته است ، هکذا جنرال چهار ستار لوی درستیز اردو 

را تعقیب  (70)دوره این کورس  0660محمد کریمی در سال  افغانستان آقای شیر
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: م تحصیالت نظامی به این گونه استبیندر توضیح داد که سیست ،نموده است

اکادمی تربیوی نظامی یکسال در دیرادون  ،اکادمی ملی نظامی در پونه سه سال

به رتبه های جگرن ودگرمن یکسال در کالج قوماندانیت وقرار گاهی  ماستری

، کالج حربی اردو یکسال به رتبه دگروال به درجه ماستری ماستری جنوب هند 

 .در میدیا پردیش

 داکتر و کالج مدافعه ملی یکسال رتبه جنرال در دهلی ماستر ودرجه بین ماستر و

 .ب منطقویار کانحر

تا رهبر صنفی ما را در انیل کپور خیلی ها زحمت کشید تا جنرال انوراک گوپ

اما راضی  ثبات آن راضی نگهدارند تهیه  صحبت پیرامون  افزایش نفوس و

سوم خوانده می  جنرال گوپتا سردار ارمی ،جنرال کار ساده نیستاین ساختن 

مهذب است که در هال لکچر کمتر  شخص آرام و 0، جنرال گوسامی ارمی شود

در این مدت کوتاه پسرم  ،معرفی نیستم را تاهنوز 2ال ارمی جنر دیده می شود و

دیدن ما ازبنگلور آمده بود با توشار پسر کپتان گروپ اقای به احمد ولید خرم که 

نمک  آقای سمیر تا هنوز شخصی باهم نان و سمیر دوست شدند ولی نگارنده و

ن است که یومیه صرف نظر از موقف اش با ما خنده چنان مهربا نشده ایم ولی او

گرفتیم  هابا ایشان عکس دوستانه دارد اما در پارتی اول  احوال گیری ومی کند 

آقای سمیر صاحب سخت  هستم و بلددرک این فوتو ها نشد زیرا من نا دیگر و

                                 . مصروف

در زنده گی انسان آنچه را که در تصورات اش خطور می کند تحقق بخشیده نمی 

، روبرو می سازدشت گا هی ادم را به وقایع غیر قابل پیش بینی تواند اما سرنو

 وگاهی در خواب  هیچ تصور نداشتم وهمیشه با مطالعه از در سهای تاریخ و

تبت در کجا باشد در ذهنم بود اما از  ی کوه های همالیا بزرگ وخیال تماشا

موجودیت شش لک انسان در سرزمین بنام سیکیم چیزی معلومات در دست 

، بهر صورت ه عضویت  این کالج را حصول نمایمداشتم اصال فکر نمیکردم کن

با یک سفر علمی  را می گذرانیم واجتماعی هند  پایان نخستین ماه آموزش سیاست
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را به  سرزمین زیبا، قابل وصف، دلکش وکوهی،  انتخاب ما  .وتحقیقاتی وکاری

تاریخ کهن بودیزم با گل دارای تپه های خاکی وسیع برمقیاس مختلف وبا داشتن 

ها وگلبرگ های مشهور در جوار وبطن کوهها نخست جهانی با توریزم مشهور 

ومملو از برف ها ویخدانها همالیای بزرگ  کشاند  سیر وسفر عالی ما با اخذ 

فیت در عالیترین سرحد دنیا  05111کیلومتری به اندازه  5فوتوها حتی در نقطه 

           .یابدمیان تبت وسیکیم خاتمه می 

    

دگروال تین تون از برما، دگروال دیان از ویتنام، جنرال اندروپ از آسترلیا و 

      در قطب منار جنرال استوارت از کشور انگلستان

در خط سرحدی میان چین وهند ،تبت ایکه نیمه ساحه چین را تشکیل می دهد با 

دادن واخذ فوتو وچند متر پا سرباز سفید چهره و قد کوتاه وخورد سال چین دست 

گذاشتن در خاک تبت ونمایی از دیوار سازی در آنسوی مرز ، قدیمترین راه 
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، غذا های متنوع ، استقبال ا را  با  بازی گلف وموسیقی جاذبابریشم دنیا م

 ا سیرتیفیکیت ها به هرکدام.محصلین جوان واهد

با جوشش وصمیمیت ما قطعات نظامی لوای پیاده  در مسیر راه  در هر فاصله 

را پذیرفتند، استقامت حرکت از میدان هوایی بگدورا بنگال شرقی تا رنگپو 

ستار میفلر  به پایتخت گن توک  چنگو، تیگو ونتالوپست   دیدار از  5وهوتل 

                                                                .  دیگرایاالت تب آمده ازامعبد بابا هربجن  وعکاسی با شاگردان مک

 ،تورنی رسیده استاین بابا از این سرحد سخت محافظه کرده از رتبه سربازی به 

می  05بار آنهم در  2سرحدیان در سال  ،لف سرسخت چین بوده است ااومخ

 7711 یلومتراست ویک ک یلومترک  1.6 سپتامبر مالقات دارند یک میل که 05و

قرار داریم ، بایدگفت در انسوی مرز ودر همین  ومتریلک 5فیت است ما در نقطه 

سرحد تمام سهولت ها از قبیل شاور ،کمود ، هال میتنگ، اتاق افنخارات، لکچر 

هال ،طعامخانه های آسایش آور وجود داشت از رفقای گروپ بنابر تصمیم در 

در عکاسی مصروف  یک صنفی( )نامباال ،کالج اجی پال وراینا نقش لوژستیکی

،  27دگروال شراوت در گلف وجاذب ، دگروال سینا از بیهار معاون لوا   ،بودند

آشوک کمار، اقبال حسن،هارون خان از مناطق مختلف هند در بلند ترین نقاط کوه 

های همالیا مصروف خدمت اند وعدالت وزارت دفاع هند در ان است که این 

اطق آسوده سه سال خدمت می دارند واضیحا سال ودر سایر من 2افسران به مدت 

تولی داردکه این لوا از نقطه نظر  4کندک وهر کندک  7لوا وهر لوا  7هر فرقه 

 .تشکیالت  تکمیل وآماده خدمت بود

میان اش، باغات چای زار  در دریابا ها ودره های هموار  هسرزمین میان کو

موتر  3با سواری در  .تانمشابه سالنگ ، خنجان ،دوشی وبدخشان وتخار افغانس

، اجی وراینا با دریوری سمندر راجستانی، ه والیتی سیکیم وما هریک نگارندهادار

سام بسوی کشور بوتان را سمندر راه آ ،برخی محالت پاسپورت تقاضا داشتنددر 

قوماندان اش دگروال نان چاشت خوبی را  پرسونل کندک مسیر راه و .نشان داد

   .فوتو های چندی داشتیم ب عسکری را تقدیم مان کرد وکاله خو تقدیم کرد و
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در مدخل هوتل دختران هندی مشابه چینایی ها با انداختن مفلر ها به گردن هریک 

، غذا شبانه متنوع که هریک سه بار خوردیم ما را افتخار بخشیدند پیشامدعالی

ل ما را ترس از سپورت نمی بود ده بارمی خوردم از اداره حکومتی تاشی چوپی

 03با ات جلس. کرد  سیماجا ن در راجسترشدن پیش آمد عالی داشتهمکاری می 

تن از کارمندان حکومت  وبا سکر تر وزارت که شخص خوب بود با والی 

و با رییس فاکولته اداره هوتل داری و شورا های محلی ، ی ومعاون ناحیه نامچ

 .                  ا تشکیل می دادمعبد بودا و معابد هندو ها نقاط اساسی تماشا هار 

دنی هنرمند مشهور سینمای هند که بنام دنی هزاره در افغانستان مشهور است که 

نقش خوبی در فلم بنام خدا گواه  ساخته شده در بلخ ، کابل وبامیان توسط امیتا 

بچن بنام حسین بخش دارد از همین  دیار است پس فهمیده می شود که اکثریت 

مرد وزن سیکیم  مانند دنی بوده این ایالت از افراد چین ونیپال با  چهره های

عالقه ایکه به گاندی داشته اند تشکیل شده است و گاندی خود سفری در حیاتش به 

 .این جا نموده است

 

 فوتو در دفتر سکرتر وزیر اعلی ایالت سیکیم
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رود بلکه مسله در اینجا صحبت از پیشرفت ها وعدم پیشرفت ها ایالت سیکیم نمی 

برسر آنست که ما به چه روبرو شدیم اکنون پایان کار است از دره زیبا ومقبول 

با تصفیه حسابات هوتل بسوی والیت  در حرکت شدیم بدون از بیندر دیگران 

مقدار اخذ پول را کم نشان داده بودند به کم پولی مواجه شدم واقای بیندر مرا 

 رم .که از نزدش خیلی ها متشککمک کرد

 

 فوتو دسته جمعی گروپ در مقابل معبد بودا ایالت سیکیم

در شر بتنگ مارکیت که جایی خوبی بوده گشت وگذار کردیم واقای اجی پال را 

تن یک  تن آقای تیرا پاتی از ساحه ملکی است اودر  04سخت ازاریدم  در میان 

پاسپورت های سه ساز ماندهی گشت وگذار مان از ابتدا اخذ تکت ها وتقاضای 

تبعه خارجی  شامل گروپ با مشوره انیل کپور تحت اداره جنرال گوپتا عمل می 

کرد،   شب اخیر در هوتل اجی پال از قطعه سابق اش یک مهمانی مختصری به 
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همه ساز ماندهی کرد که همان شب کپور وبعدا اجی پال مورد ستایش جنرال 

، ندانستم اورا می شناسند،آیا رسمی ودند هم صنف ملکی مان ادم فعال بقرار گرفت

معرفی بود، یا کدام پست بلند در اداره خدمات ملکی دارد ویا خود خود را می 

در مورد صرف غذا اینکه در  جنرال قوای بحری انگلستان شناساند .با ستووارت

بار بما لطف کردند وما چاق می شویم توافق نظر داشتیم مهمان  2وحتی  5روز 

هربانی ، ادب وپیش آمد همه جاهای تماشا شده قابل ستایش بود دختران نوازی ، م

وپسران جوان کالج های دیگر در نزدیک معبد بابا هربجن با ما عکس ها گرفتند 

واز همه بیشتر به من عالقه نشان دادند ازیک طرف دریشی دیجتل معمولی ام 

مات خیلی خطرناک جالب بود واز سوی دیگر نام افغانستان در دنیا بدون معلو

                              .است که جوشش متعلمین را جنرال دیده مرا خطاب نمود که شما مشهور شدید

در باز گشت در مسیر راه به تیمپل بزرگ سه همسفر هندی ام رفتند با نواختن 

زنگ ها وکشیدن بوت ها . من منتظر ماندم ودر همان جا کسانی بودند که با پیاله 

وستان چای گفته می شود از ما استقبال کردند، چای به دهای شیرچا ی که در هن

کابل  0تیپ افغانی اش در این سرزمین ها معمول نیست ولی لشپاتی نگرنمبر 

کوچک است که معامالت ، نانوایی ها و دواخانه ها همه مانند کابل است  در 

تهیه کردند در شب اول انتظار به والی سیکیم چای تیپ دلخواه را برای مان 

ستار کمتر در خوردن غذا اضافه روی کردم که به ان کپور  5اقامت در هوتل 

ولونگ توجه کرده بود بعد ها در مورد صرف غذا حساس شدم مانند بیندر، اجی 

. اقعا لونگ کم خور به نظر می رسیدپال، ستووارت ولونگ عمل می کردم اماو

عادت داشتند ومن چون حوصله زیاد نداشتم  گرفتن را غذابرخی ها دو وسه بار

یک بار مکمل می گرفتم از غذا خوری وتعریف آن اگر بگذریم والی سیکیم مرد 

سال اداره این والیت را بعهده دارد نسبت به  5کهن سال ولی متجرب که بیش از 

چیف منستر ورییس ناحیه نامچی در جنوب سیکیم  از ما  استقبال گرم نموده 

ی شیرین نموده وبا تقدیم کتب ، چای خشک وهیل مشهور این وال وصحبت ها

کلتور  :د او در سه موضوع تاکید جدی نمودوفوتوهای مشترک مارا وداع کر

  .                                                     حکومت داری خوبی ودموکراس ،مشترک مردم
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 یرراپور ها واستماعات از جانب رهبری والیت، چیف وز از دیدگاه من

وکارمندان محلی حکومت بوده است زمانی می توان سیاست اجتماعی حکومت را 

فهمید که از افراد مستقل وعلیحده راجع به زنده گی شان پرسیده شود طوریکه 

دریور حامل موتر ما سمندر راجستانی که دارای دو فرزند است وتا نیمه های 

معاش، رییس شورا غیر حکومتی ناحیه  5111شب مصروف ما بود دارای 

 0211و 2411نامچی وسکرتر اش که دیگر مصروفیت دولتی ندارند به اندازه 

  .                                        حقوق اخذ می دارد 54111معاش دارند ولی دوست ما  تاشی ماهانه 

ستار صبحانه حرکت برگشت پالن گردید،  5بعد از سپری شدن شب الوداع در 

چند دقیقه منتظر تاشی بودیم وبعدا برسر کوتل های بلند نان تینگ که کارمندان 

کوچک دولتی ما را همراهی می کردند ودر برخی محالت موتر های ما را توقف 

داده وعالقه مند عکاسی بودند جنرال که مرد حوصله مند است هیچگاهی تقا 

مالقات با شورای  هدف رفتن به سوی ناحیه نامچی رد نمی کرد. ضای آنها را

همبستگی ودیدار چای زار مشهور سیکیم وبزرگترین تیمپل میان کوه های همالیا 

 .که در اینجا با جنرال بودیم
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 شاگردان انستیتوت اداره هوتل داری ایالت سیکیم

حین رسیدن به ناحیه نامچی مانند دفعات قبلی به جنرال ورفیق ملکی ما دستمال 

های سفید تقدیم گردید به سایرین خصوصا به سه خارجی کم جرات مانند اینکه در 

از این امتیاز محروم ماندیم اگرمن مشکل زبان دارم ،  میشویماخیر بس جابجا 

انجام به ناحیه نامچی رسیدیم  نمی دانم ستووارت ولونگ چرا حاضر نبودند سر

باال شدیم که چوکی  در سالون کنفرانس ها 5خانمی ما را استقبال کرد وبه منزل 

ها اش بشمول چوکی جنرال بسیار کثیف بود، جنرال جای خود را تعویض 

ال کدام جلسه وچوکی دیگر رابدستان خود پاک کرد، فکر می شود اینجا در یک س

یشی ام دیجتلی بود وبرای من نشستن در هر گونه . دروتدابیری نبوده است

 اراضی اهمیت نداشت وچند تن محدود از ناحیه با ما بودند این خانم چینایی چهره

قد کوتاه، سفید پوست ومیانه سال که به گفته باال معاون رییس ناحیه است با 

وی استفاده از سالیت شروع به سخنرانی کرد، موصوفه چیز های آماده را  از ر

ورق خط خوانی کرد وبه پاسخ های همسفر های مان جواب داده نتوانست به 

همکاران ومادونان اش مراجعه می کرد، آنها با وجود تقاضای جنرال وباتیا که 

سخنگوی گروپ ما بود نیز به ارایه معلومات از عقب تریبون ونشسته حاضر 

نبود،  ر از وضع منطقهنبودند، خانم خیلی ها ضعیف، سراسیمه وآنقدر آگاه وخبی

 اما به جنرال احترام بخشید.

در جناح راست ما خانمی دیگری نشسته بود که مقبول تر از اولی بود نامش را 

پرسیدم خود را بندیا معاون سکر تر ناحیه نامچی واسم سخنران اصلی را گلوریا 

ولسوالی نامچی یک لک وچهل ویک هزار نفوس دارد،برای یک  ،معرفی کرد

، شب اخیر را در یکی از هوتل های نامچی جوار تیمپل یه نفوس زیاد استناح

بزرگ سپری کرده صبحانه خود را اماده گرفتیم تا در مسیر راه  صرف گردد 

قابل تذکر است که قبل از سفر به سیکیم قوماندان  وبسوی بگدوره در حرکت شدیم

د آور گشت ونمبر سنجی شرما از موجودیت دوست اش بنام دگرمن منظور بما یا

تلفون اورا بمن داد تا موصوف در خدمت ما قرار گیرد د رشب اول رسیدن از 

مباییل خود بوسیله قوماندان باتیا برایش زنگ زدیم او ما را پسند نکرد ویادی از 
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ما بعمل نیآورد، دریک سخن منظورما را منظور نکرد وسخنان قوماندان سنجی 

 .این مسله محبت عسکری به مشاهده نرسید شرما پا در هوا باقی ماند، در

ازیک راه رفتیم وبرگشت نیز از همان راه با طیاره طی دو ساعت پرواز از 

ایالت دهلی تا بگ دوره بنگال شرقی با سواری موتر تیوتا دیپارتمنت توریزم 

، برگشت نیز به همین گونه از نامچی ستار 5تل سیکیم وتا سه ساعت دیگر در هو

جنوبی با نشانی وتاپه در پاسپورت سه تبعه خارجی که جنرال از چنین حرکت 

نیز در تحیر افتید زیرا دخولی وخروجی را یکجا زدند ما سه خارجی از 

سنگاپور، افغانستان وانگلستان بودیم ما را جنرال گوپتا رهبری می کند او شخص 

مین بنگال در آرام ومتواضع است که درنگ اش غیر محسوس می باشد  در ه

یک ساحه هموار که اسمش را نمی دانم احساس گرمی نمودم نمی دانم افسران این 

 .گی میدارند در تابستان چگونه زندهمحل 

بسوی هدف روان ایم در رفت وامد ما در مسیر سرک های گوناگون شادی ها که 

 به هندی بندر گفته می شود زیاد وجود داشت ، مردم اساسا مصروف ساختمان

اجی پال وراینا در رفت وآمددر یک  ،ان بودند، منشسرک ودیگر ابادی قرا 

واسطه  قرار داریم نا گفته نباید گذاشت که در این آواخیر رفاقت قوی را با کپتان 

مسول دانشگاه مدراس اقای سندیف شروع کرده ام، همکاری ویرما را در تنظیم 

مضمون  پایان بخشیدن فتخاربرورری به اف 03مقاله ام فراموش نمی کنم شب 

) سیاست اجتماعی هند ( قوماندان سابقه مر کز تریننگ آقای بریگدیر سنگ  اولی

را به مهمانی در  تحلیلی وان که جنرال گوپتا نیز در آن اشتراک داشت دو گروپ

                                                         البته هریک خود مصرف کردند.                    اش پذیرفت واسقبال گرم نمود سابق همان قطعه

در هندوستان افسرانیکه به تحصیل می آیند در جایشان دیگر کسان استخدام می 

شوند وبعد از تحصیل به پست های بلند تر گماشته می شوند   باید افزود که جناب 

رکز نظامی که سنگ وان منحیث آخرین قوماندان فوتواش در ستند دیوار این م

نمایش آثار وخاطرا ت قدیم تاریخ اردو هند می باشد ، نصب ،آراسته به تجهیزات 

 .است
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این شخص یک عضو فعال کور س ماست   که به شعر و شاعری ،شعر گویی  

اما در کشور ما بیش از ده سال ومفاهیم مقاله نویسی بیشتر از همه پی می برد .  

ویا اینکه بعد از یک پست اجرای وظیفه می دارند ولی چینج نمی شود در 

ویا چنان کهن سال تحصیل مانند هند ارتقا نکرده وپستهای شان حفظ می باشد ، 

 54وهم بریدمن تا دگروال در سن اند که به تقاعد سوق نمی گردند  وهمچنان از د

سالگی ، سه ستاره در  55سالگی وجنرال دوستاره به  52جنرال یک ستاره در  و

 22سالگی وجنرال چهار ستاره مانند لوی درستیز جناب ویکرام سنگ در  21

سالگی تقاعد می دارند  در اینجا قانون قانون است اسشتثنا ندارد اینها که با ما 

اند  ودو ستار درس می خوانند بدون از چند خارجی همه وهمه جنراالن یک ستار

سال در حکومت دموکراسی  3ه کتاب وهزار مقاله ام ولی من بیچاره با نگارش د

سال جنرال بودم  03بیکار ماندم ورتبه جنرالی ام را غیر عادالنه از من گرفتند 

 .هستمتا حال دگروال  0656واز 
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 جنرال راینا و نگارنده در سرحد تبت چین

واقعا پرسونل اداری کالج آشپزان، صفا کاران، دریوران، کارمندان دفتر 

اجستریشن وهمه سر بازان که تعداد زیادی اند در برخورد ، ادب ودسپلین ر

عسکری، رسم وتعظیم ، نزاکت های اجتماعی نمونه مثال ها خوبی اند . اما یک 

چیز قا بل فهم نیست زمانیکه از دریوران پرسیده شود که دانشگاه دهلی ویا 

یرا پته نهی یعنی بما دانشگاه جواهر لعل نهرو در کجا موقعیت دارد میگویند م

سفر شخصی به د هلی، بنگلور ،میدیا ومیسوریا  2100معلوم نیست در سال 

داشتم  نیز برخورد عالی ومهمان نوازی مردم هند را احساس کرده بودم ولی در 

 جریان  آموزش مضمون اولی از طریق کالج در روز اردو ، روز جمهوریت

وسیرعلمی را در معبد لوتس ، قطب منار ، بازار دهلی وارامگاه شهزاده  اشتراک

هندیا مرکزی،پالیکه بازار،  کوبا نواسه گان از پار گذراندیم . مستقالنههمایون 
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گیت ، شفاخانه مگس ، خان مارکیت، مسجدنظام، مزار اسدهللا غالب، آرامگاه 

قطب منار، لودی  ،ره کشتی نظام الدین در روز میالد النبی، نپورا قلعه وبحی

 .گاردین دیدن کرده ایم 

گوپتا  وجنرال سنگ وان  در منازل شان آقایون انیل کپور، جنرال نرین ،  هرش

در قوماندانی سابق اش بما ضیافت تشکیل داد ه اند ودر هفته اول جنوری تاریخ 

 . شعایرکرد ترتیبدر سطح عالی اش  را ما مهمانیبآن قوماندان کالج  00

، اسالم وستان جایگاه واقعی دموکراسی استوتبلیغات زیاد وجود دارد که هند

هند، اندونیزیا وبنگله دیش به گفته استاد اکبر نیز واقعی اند، اینجا کلتور های 

مختلف،زبانهای مختلف، اقوام فراوان با ادیان گوناگون وجود دارد هندوستان 

ل از امروز موسیقی از دهلی کهنه سال قب 051خاستگاه هنر وموسیقی است واقعا 

 .به کوچه خرابات کابل آمده است

مردم افغانستان فلمها وسلایر های هندی را زیاد تماشا دارند واز روی همین سلایر 

ها وشباهت زبان دری واردو بسیاری کلمات هندی را پی می برند اقبال الهوری، 

لقادر بیدیل ، قطب الدین میرزا اسدهللا غالب سمنگانی هندوستانی، میرزا عبدا

باالی موضوع برمی  ،تحریر وتکلم داشتند  ایبک و بابریان هند  به همین زبان

گردم وقتیکه به ترکیب پارلمان هند دیده شود که خانم جوان لکچردهنده وعضو 

%  55به سوالم درست جواب نداد  به نام شری متی رینوکا چودری  راجا صباح

وزیر کابینه اش را در نظر بگیریم به  52زمانیکه  آنرا مردان تشکیل می دهد

 .زن حضور دارند 5و 3تعداد 

مادامیکه حکومت کرزی را همه از عدم حضور زنان به انتقاد می گیرند 

حکومت  نسبتحد انتقادات وجود دارد، بایدواعتقادیکه به دموکراسی هند 

وچندین معاونین زیر زن دارد وزیر سه و 25افغانستان باموجودیت جنگ که از 

عضو  25زن در بامیان و ی، یک پست سره میاشت معادل وزیر ویک والوزرا

سواالت را که   هالکچر ایراداز  پسبعضا خاموش نبوده  .بددر پارلمان کاهش یا

به جوابش کم و بیش اشنا هستم همچو در مورد حقوق زنان ، سیاست اسالم ، 
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ان بحری جاپان در مطرح ساختن تکاشی کپتارایه می دارم دموکراسی وغیره 

عالقه ندارد، بسویم خیره وخیره هنگام طرح سواالتم می نگرد که از   سواالت

حرکت، طرز تلفظ وشیوه برخورد اش لذت خوبی می برم زیرا اوهمیشه می خندد 

که شیرین زبانی زیاد اداره چی بس   هومت .بریگدیروکالج برایش دنیای دیگریست

د وتاریخ های عروسی وتولد رابیان می دارد برعکس زود دارد، فکاهی می گوی

فبروری عوض اینکه زنگ بزند ویا  20کم حوصله می شود طور مثال روز 

مدن به بس که همان روز پالن آراجستریشن را بگوید سراسیمه بوده بخاطر 

، اگر ایشان ینصدا می زند که .... ای  تیز بیاهمصنفی ها رادرسی تغیر خورده 

در  اند چرا دوماه سپری شد نام ها را نمیداند ونمرات تلفون ها را ندارد سرگروپ

حالیکه به این شیوه خانم هارا صدا می زنند، باری از او رفتن بس را پرسیدم با 

                                 I don’t know.قهر جواب منفی داد که من نمی دانم

انسانها مختلف اند عالوه بر ویرما که قبال ذکر شد ویمل جان کتابخانه خدمات 

خوبی را پیش می برد وآقای ویدال از کشور پیرو در فعال ساختن لب تاپ بنده 

که بعضی اوقات عارضه پیدا می کند با من همکاری نموده است تشکری بعمل 

 .می آورم 

عته را به کلینیک گرفته بودم اما پنج با وجودیکه از سکریتر اجازه رفتن نیم سا

دقیقه بعد تر از قوماندان داخل صنف شدم که از آن حرکت ام گرچه تقصیر ندارم 

بمن نشان  متاثیر می باشم در حالیکه قوماندان ورهبری کالج کدام عکس العمل

زیراچنین روش را از مادون  شمارم، مگر خود آنرا نقض دسپلین می نداده اند

ندارم چیزیکه انسان برای خود می پسنددبرای دیگران نیز باید پسند خود توقع 

 نماید.
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 فوتو از هوتل پنج ستاره ایالت سیکیم

ن آفبروری به اموزش  05مضمون مطالعات علوم اقتصادی تکنالوژی که بتاریخ 

فبروری روز تولد یک صنفی ما بود که تمام افسران در میز  06آغاز کردیم و 

طبله نوازی کردند  ومتولد آهنگ روز تولدی را به زبان انگلیسی خواند که با 

خنده های زیاد همراهی گردید ودر این دور دوباره گروپ بندی شد خدا خیر مارا 

ای جدید بازهم تعداد خارجیان نفری مان چهره ه 4نفری و 04بدهد که سر گروپ 

همان سه نفر اما این بار از بنگله دیش، استرلیا وافغانستان تحت رهبری ارمی 

                                                                    ، قرار داریم مزاح های زیاد می کندنگارنده با سوم جنرال گوپتاکه بعضی اوقات 

کان است وتوسط که تقدیم می وبوید ومهم نیست که از کدام د عطر آنست که خوب

گردد دوسخن سکریتر شرما وجنرال گوپتا خیلی ها خوشم آمد یک روز بحثی در 

مورد سیاست اجتماعی هند داشتیم در جایی نوشتم بخاطر جلوگیری از ازدیاد 

داشته  مردم هند طفل مانند چین وایران 2تعین گردد تا )حد ( نفوس باید لمیت 

 .باشند
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جنرال شرما بخاطر  به،جنرال گفت در اینصورت دموکراسی رعایت نمی گردد 

جعه کردم واجرای چنین کار را ویزه پسرم در خصوص دو مرتبه شدن اش مرا

سان نشان دادم در حالیکه آنقدر آسان هم در آکستان، ازبکستان وروسیه یتاجدر 

داد که این کشور ها به تناسب آنجا ها نیست، ایشان بدون درنگ جواب خوب 

میلیون دارد،  051هندوستان بسیار کوچک اند واقعا چنین است روسیه 

میلیون که با هند غیر قابل مقایسه است اگر عادالنه  71وازبکستان  5تاجیکستان 

سنجیده شود آفرین به حکومت هند وداکتر من موهان سنگ که چنین ملت عظیم 

جنوری،  ،جیان اداره میکند در ماه های نومبر، دسامبررا با این رفت وآمد ها خار

، مارچ واپریل سیلی از خارجیان به قصد تماشای دهلی وایاالت جنوب  فبروری

 71 در هر ماه می ایند مهمانان زیادی دهلی از خارج دارد در فصل زمستان

هزار تنها مریضان با درد های شدید بسوی دهلی می شتابند ، دهلی مهمان جای 

جهان می گردد، گروپ جنراالن ارشد اردو هفته اول فبروری تحت ریاست 

دگرجنرال محمد دوران معاون لوی درستیز در امور هوایی،  تورنجنرال خوشی 

وال، تورنجنرال اسد هللا اکرم یار و دیگران سفر کاری داشتند که ضمنا عصرانه 

 .بودندوتا اغاز شب مصروف چیک وتدا وی خویش بودند، انها برحق 

کمک های بی شایبه هندوستان  درنتیجهاکنون مناسبات افغانستان وپاکستان 

وگرایش مردم افغانستان منحیث یک جنبش خودی بسوی دهلی، گوا ، کریال 

وکرناتاکا، سرد گردیده است ، هر روز قرار اظهار الحاج محمد ظاهر شاهرخی 

فرهنگی واجتماعی یس شورای ئیک تن از شخصیت های با نفوذ والیت بلخ ور

باختر به تعداد یک هزار افغان داخل دهلی می شوند واقعا هر رقم، هر گروه با 

تفکرات مختلف داخل هندوستان می شوند، تنها از اقارب سر شناس وحد اقل 

دارنده گان امکانات مادی نگارنده به تعداد چندین فامیل در مدت چهل روز 

 د.نسفر در دهلی شد و سیر مصروف تداوی و
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 مشهورترین باغ چای زار سیکیم در دامنه کوه های همالیا

سخن از درس واموزش انگلیسی، حرکات واندیشه رهبری کالج بطور طبیعی 

بسوی دهلی، کابل ومردان اینطرف کوههای همالیا وآنسوی پامیر وهندوکش 

کشانده می شود که نگارنده در آن کدام قصور ندارد .ختم آموزش سیاست 

ولی قبل فبروری پایان یافت   05جنوری آغاز شده بود در  5اجتماعی هند که در 

سه روز جر وبحث ها وصحبت آغاز مضمون علوم اقتصادی وتکنالوژی از 

جنرال گوپتا متکی بر سخنان ارزشمند تیوریسن های جهانی در مسله داشتن 

جلوگیری  از افراطیت ،شکست تروریزم ،حکومت خوب وبا محاسبه قوی 

 05خنران آخیر لکچر هال س .تشکیل میدادجان مطلب را ومداخالت خارجی 

فبروری  وایس ادمیرال سونیل لمبا با تشکر از جنرال گوپتا مسایل آموخته شده را 

مرور کوتاه نمود وآنرا به بحث گرفت با تاکید بر مسایل تدریس شده وارایه ارقام 
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واعداد مشخص در مورد پیشرفت های هند صحبت رهنمود دهنده وتکان دهنده 

بجه قبل از ظهر پایان  07ت را ساعاموزش مضمون سیاست اجتماعی هنداش 

 .بخشید
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