درجستجوی «حلقات مفقوده»

گوهر اصیل آدمی

9/17/2011 5:22:51 PM

محمد عالم افتخار

محمد عالم افتخار در سال  1330هجری خورشیدی
مطابق 1951میالدی در دهکدهء تکزار ولسوالی
سانچارک واقع در شمال افغانستان در خانوادهء یک
دهقان فقیر به دنیا آمد .حدودا ً 3سال در مسجد و یک
دهه در مکتب رسمی درس خواند ؛ در  17ساله گی
که ناگزیر از قطع تحصیالت شد ؛ به حیث شاعر و
قلم به دست مستعدی شناخته شده بود  .از مطبوعات
و رادیو های زمان سردر می آورد و نشرات شورای
ملی و مطبوعات کابل را مرور میکرد  .در  18ساله
گی مامور دولت شد و در دو سال متعاقب پدر و مادر
هردو را از دست داد  .به حدی تحت فشار روز گار و
فامیل قرار گرفت که صحتش به مخاطره افتاد  .مگر این
وضع در تکوین و تکامل شخصیت آیندهء او ؛ اثرات
بزرگ بر جا گذاشت ؛ چرا که به مدد دوستانی ؛ جهت
تداوی برای نخستین مسافرت عمده به کابل رفت و در
ضمن با شخصیت ها ؛ فعاالن سیاسی و علمی و طبی
 ...و جوانان زبدهء آن روزگار پایتخت آشنایی ها به هم
رسانید که یکی از آنان استاد میر اکبر خیبر بود.
محمد عالم افتخار تا سال  )1984(1363که
نمایشنامهء بلندش به نام « دیو های چرمین کمر» برندهء جایزهء ادبی گردید ؛ در ردیف نویسنده گان شناخته شدهء
ً
مستقال چاپ و
کشور قرار گرفته ؛ اشعار و داستان هایش در جنگ (مجموعه )های مشترک با دیگر قلمبدستان و نیز
به بازار عرضه شده بود .
حادثهء مهم دیگر در زنده گی وی مواجهه با دنیای الکترونیک بود  .هنوز شاگرد مکتب بود که از چیزی به نام
رادیو شنید ؛ چون اکثر مال صاحبان وقت در محل ؛ با رادیو مخالفت تعصب آمیز کور و شدیدی نشان داده و حتی فاجعه
آفریده بودند ؛ این امر برای عالم افتخار نوجوان مشغلهء فکری ی عجیبی به وجود آورد تا آنکه دزدانه یک رادیوی
خرابه را از کسی خرید .
او به سایقهء کنجکاوی ؛ رادیو را باز و معاینه کرد ؛ بطری های شاریده را دور و جای را تمیز نمود ؛ تا آنکه
ً
کامال فعال گردید  .با اینهم او از کنجکاوی در رادیو و سپس در تلویزیون دست بر نداشت و به مطالعه کتبی هم
رادیو
پرداخت که درین موارد و سایر بخش های تکنولوژی معلومات میدادند .
درعین حال بیشتر از  3سال نخست ماموریتش در برمه کاریهای تفحصات نفت بود  .با ماشین های غول آسای
برمه و ورکشاپ های گسترده و پیچیدهء ماشین آالت تفحصاتی از نزدیک آشنایی یافت و مکانیزم های آنها را به دقت
ویژه تحت نظر گرفت  .بعضاً همساالن خود را هم برای دیدن آنها تشویق میکرد و می برد .
ِ
مشغله فکری دیگر نزد افتخار جوان ؛ این بود که از هرسو به گوش میرسید  :افغان های دانسته در ساینس و
مخترع و مکتشف  ...توسط دولت ( سلطنتی ) گرفتار و نابود ساخته شده میروند و در عین حال افواهات وجود داشت
که برمه ها و اشیا و عالئیم تفحصاتی و تحقیقاتی ؛ هدف هایی چون نابود کردن دین و اشغال کشور را دارد  .از همین
جا او تصمیم گرفت که با همچو بینش مبارزه کند ؛ والبته جز خود آموزی راه و امکانی نداشت .
با اینکه مدت درازی در روزنامه نگاری حزبی – دولتی از  1352تا 1366مصروفیت شباروزی پیدا کرد ؛ معهذا
حتی االمکان در اکتساب اطالعات ساینتفیک میکوشید و بعد ها مطابع آفسیت – و همینطور محصوالت تکنولوژی ی
معاصر که به طور روز افزون وارد بازار ها و زنده گانی ی مردم میگردید  -هم برایش الهامبخش بودند .
همین اندوخته ها بود که پس از طرد خائینانه از کار رسمی ؛ مدتی فرصت های یک کسب و کار و در آمد حد اقل
را برایش فراهم کرد؛ عالم افتخار ژورنالیست و نویسنده و کادر حزبی – دولتی دیروز در مقابل دیده گان حیرت زدهء
بسیاری ها؛ ورکشاپ ترمیمات تلویزیون های رنگی و ویدیو ...گشود !
محمد عالم افتخار ازدواج کرده و دارای شش فرزند میباشد ؛ در ده سال اخیر فقط کار تحقیقاتی میکند ؛ در جستجوی
« حلقات مفقوده» در جهانشناسی ی جنبش های چپ شرقی و اسالمی و انالیز داده های ابر البراتوار «افپاک» است .
مقاالت و آثار نشر شده و نشر ناشده اش ؛ اینجا به اجمال هم ردیف شده نمیتواند  .او ؛ در حال حاضر مصروف یک سفر
تحقیقاتی درهند بزرگ میباشد  .در تصویر او را با محترم اسدهللا احمدی همکار و مترجم در همین سفر می بینید.
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ذوات مدد کننده به چاپ کتاب «گوهر اصیل آدمی»:
تصاویر سازندهء طرح روی جلد ؛ از ویبسایت
گرفته شده و توسط محترم علی فرمند کبیر نوری دیزاین گردیده است.

نام کتاب :
گوهر اصیل آدمی

(  101زینه برای تقرب به جهانشناسیی ساینتفیک )

طراح  ،آفرینشگر و نویسنده  :محمد عالم افتخار
کمپیوتر و دیزاین  :ع  .افتخار
تمویل کنندهء چاپ  :گروهی از منوران ترقیخواه افغانستان ( ص  3پشتی)
نوبت چاپ  :نخست
تعداد چاپ نخست  3000 :جلد
*****
تمام حقوق چاپ  ،تکثیر  ،نسخه برداریی جزئی و کلیی عادی و الکترونیکی  ،ترجمه  ،استفاده در فیلم ها  ،سریال
های تلویزیونی و سایت های اینترنیتی  ...برای نویسنده محفوظ و مشروط به موافقت کتبیی وئ می باشد .

آدرس ها برای دریافت کتاب :
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محترم عزیز جرئت ؛ مؤسس و گردانندهء ویب سایت بزرگ آریایی و اشاعه دهندهء پیشقدم کتاب «گوهر اصیل آدمی» در انترنیت  /سویدن  500دالر (امریکایی)
محترمه خانم جمیله جهش  /کانادا  200دالرمحترم دکتور سید احمد جهش  /کانادا  500دالرمحترم همایون غازیزاده  /واشنگتن  195دالرمحترم سلیمان کبیر نوری /دنمارک  200دالرمحترمه نجیبه آرش  /کالیفرنیا  100دالرمحترم صبور کمال الدین  /ویرجینیا  500دالرمحترم عبدالمتین شهاب فرزند مرحوم حاجی غوث الدین بزاز /ماسکو  2000دالرمحترمه جمیله نیروبخش  /کالیفرنیا  500دالرمحترم محمد یعقوب فیضمند  /دنمارک  244دالرمحترم دکتور خلیل وداد  /هاگ  -هالیند  100دالرمحترم صابر الم  /دنمارک  50دالرمحترم نسیم صدیقی  /دنمارک  50دالرمحترم تمیم ابوی  /دنمارک  50دالرمحترم سرور نیماد  /هامبورگ آلمان  80دالرمحترم محمد عمر نو روز  /دنمارک  200دالرمحترم محمد ظریف تره کی (الالظریف)  /دنمارک  50دالرمحترم ح.عادل گیلگمش /افغانستان  110دالر ( 5000افغانی)مبالغ باال به صندوق گوهر اصیل آدمی واریز گردیده و قابل ذکراست که دوستان فوق اغلب ؛ وجوهی تا
 8-5دالر هم بابت فیس انتقال بانکی ی کمک های خویش پرداخته اند .
بدینگونهء هستهء نخستین مالی ی « بنیاد گوهر اصیل آدمی » هم تشکل کرده است  .این بنیاد ؛ روی اهداف
سترگ منجمله فیلم ساختن « گوهر اصیل آدمی » با جلب امداد های الزم جهانی و بشری  ،تثبیت موقعیت
اثر در میان آثار برندهء جوایز نوبل و سایر جوایز ادبی – هنری و علمی – فرهنگی  ،ترجمه و انتشار اثر
به زبانهای عمدهء جهانی  ...ایجاد خواهد شد  .بدینجهت مساعدت های وعده شدهء دوستان آتی و سایرین
میتواند و باید ادامه یابد تا در خدمت اهداف سترگ فوق از آنها بهره برداری گردد :
محترم دکتورشمس سینا  /دنمارک  1000دالرمحترم بهادر معلم و دوستان/افغانستان  ....دالرمحترم احمد ضیا نظامی  /مونشن آلمان  100دالرمحترم استاد باتور /افغانستان  50دالرمحترم نصیر جواد  /دنمارک  50دالرمحترم عبدالمنیر شهاب  /لندن  500دالر-محترم عزیز همدرد ،دوستان و جوانان همسو /جرمنی  ....دالر
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