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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

   

  ـ المان" نذيری"عين الدين 

  ٢٠١٧ می ٠۶   

  

  غريِو بيسوادِی نويسندگان 
، می نويسم ولی اين بار می »افغانستان آزاد ـ ازاد افغانستان«باز بعد از ديرھا برای سايت دلخواه و مورد عالقه ام 

ھمه دريافته ايم که . اين درد دل از نويسندگان عصر انترنت شکايت دارد. دلی را در ميان بگذارمخواھم درد 

چه خوب است و عالی که در خانه ات بنشينی و با . کمپيوتر و انترنت بسيار چيزھا را ساده و راحت ساخته است

اين ھمه از فيض . و چه و چه و چه بنمائیجھانی مفاھمه و مخابره کنی، عالم عالم معلومات و دانستنی ھا را دريابی 

اما عصر انترنت در پھلوی ھزاران فيض و فائده، . عصر مدرن است که در گذشته کس خوابش را ھم نمی ديد

اگر انترنت سواد و آموزش را تقويت می کند، به نحوی بيسوادی و . اضرار و درد سر نيز خلق کرده است

در صفحات و وبسايتھای انترنتی نويسندگان رنگ رنگ . حتی تعميم می بخشدبيسوادسازی را نيز رائج می سازد و 

  :قلم می زنند

می نويسند؛ ولی می نويسند تا به درجۀ اول خلق خدا و مؤمنان مسلمان را بگزند، توھين » حق و ناحق«ـ عده ای 

افغان «کسانی که روی صفحات تعداد اينھا بسيار زياد است ولی اکثر . کنند و عقده ھای ديرينۀ خود را بترکانند

  .  را سياه می سازند، از ھمين قماش اند» جرمن آنالين

ـ در جانب مقابل نويسندگانی را ھم می يابيم که به معنای واقعی کلمه نويسنده اند، رسالت خود را در برابر حال و 

 بطن و مرام نويسندگی را آيندۀ مردم و جامعه و طبيعت و محيط زيست خود درک می کنند، چون مفھوم و متن و

  .از ھمين قبيل اند» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«اکثر نويسندگان صفحۀ . درست کافته اند 

  :باری اگر از مجمل گوئی فراتر رفته و نويسندگان را نام گرفته زير ذره بين بگيريم

افغان جرمن «از صحنه و تئاتر  و چوکره ھايش را می يابيم که "ھاشميان"در يک طرف اشخاصی چون داکتر 

قد علم کرده و غير از وزوز کردن و نيش زدن و يا عرضۀ مطالب پوسيده، بی ارزش و يا کم ارزش، کار » آنالين

  :و در جانب مقابل. ديگری ندارند

تا خلق خدا را اينان پيام خود را انتقال می دھند . نويسندگانی را می بينيم که به گفتۀ ايرانيان چيزی برای گفتن دارند

  .   از تاريکی برھانند و برايشان چيزھای آموزنده و بيدارگرانه را ياد بدھند
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و بالفاصله بايد اضافه . بدون شک در زمرۀ نويسندگان نخبۀ ھمين دسته اخذ موقع می کند» سديد«استاد سيد ھاشم 

ال نمی کند و اين تنھا من نيستم، که به  استعم"سديد"را برای جناب » استاد«کنم که وجدان قلم من بدون جھت کلمۀ 

استادی اين شخص دانا و متبحر شھادت می دھم، بلکه بسياری چيزفھمان در داخل و خارج وطن نيز بدين امر 

 نه تنھا سخت طرفدار ابراز حقايق است بلکه ھيچ گاه از "سديد"تا جائی که بر من مبرھن گشته، استاد . اذعان دارند

سطح عالی فھم و معلومات وسيع آفاقی او از تأريخ گرفته تا مسائل سياسی و اجتماعی . می شودگفتن حقايق خسته ن

 باعث گرديده که "سديد"و ادبی، و قدرت انتقال و القای مفاھيم و مطالب به ديگران و ُرگ و راستگوئی جناب 

  .دھندنويسندگان حقبين به او و گفتارش اعتقاد پيدا کنند و مھرش را در دل خود جای 

 بعضاً خار چشم اغيار ھم گشته است؛ به ويژه خار چشم کسانی که در سايت "سديد"ولی نوشته ھای عالی استاد 

 قلم می زنند و صفحات آن را با چرند و پرند و موضوعات بيھوده و غير ضروری و "افغان جرمن آنالين"

  : اگر مثالی عملی در زمينه ارائه نمايمحاال. موضوعاتی که ھيچ دردی را دوا کرده نمی توانند، پر می کنند

به شکل استفھامی مطرح کرد و » علت اين تغيير چيست؟« مقالۀ جامع خود را زير عنوان "سديد"بعد ازين که استاد 

 که تعداد زياد نويسندگان اينجا و آنجا بر بدين سان. در چند وبسايت منتشر ساخت، به انعکاس گسترده ای مواجه شد

  .اين نوشته ابراز نظر کردند؛ البته ھر کس به قدر وسع و توان و ظرفيت خود

آن را افراد حسود و بی سويه تشکيل می دھند، " نويسندگان" که اغلب به اصطالح "افغان جرمن آنالين"در وبسايت 

ت بود که تعدادی از رقمزنان، راه کج بحثی و لجاجت و سماجت و در ھمين ساي. چنين انعکاسی وسعت بيشتر داشت

.  و غير ذالک"فارانی" و شاگردان وفادارش مثل مسعود "ھاشميان"را در پيش گرفتند؛ از قبيل داکتر سيد خليل هللا 

  . يعنی کسانی که در ھيچ عرصه ای، چار جملۀ بی عيب و به درد بخور عرضه کرده نمی توانند

برای يک نويسنده اول از ھمه و پيش از آن که معلوماتی را در زمينه ای کسب نمايد، تسلط بر مسائل  از نگاه من 

، از چنين موھبتی نه تنھا به " نالينافغان جرمن"مگر متأسفانه که معترضان . امالئی و انشائی، اھميت بسزا دارد

 را "فارانی" و آقای مسعود "ھاشميان"داکتر برويد و نوشته ھای . فرسنگھا، بلکه حتی سالھای نوری فاصله دارند

  :مطالعه کنيد، که مصداق عينی ھمان بيت مشھور بوده می توانند

  نه لفظش فصيح و نه معنی صحيح

  به ھر لفظ و معنی، خطائی صريح

ساسات ی که خود را با مباھات استاد ادبيات پوھنتون کابل قلمداد می کند، نه تنھا از ا"ھاشميان"ھمين داکتر صاحب 

ابتدائی امالء و انشاء بوئی نبرده است بلکه بی اعتنائی وی در ھنگام تايپ کردن و عدم رعايت مسائل تنقيط و 

 نيز که نول بسيار "فارانی"سف چوکره اش آقای مسعود و مع األ. عالمه گذاری، مقاالتش را مسخره می گرداند

در نوشته ھای ھمين شاگرد وفادار داکتر . ه مانده استکالن و جاغور فوق العاده کوچک دارد، ازين نعمت بی بھر

، به موضوعاتی بر می خوريم، که از عدم آگاھی او از الفبای دستور زبان دری و استعمال درست و "ھاشميان"

  .بجای مفردات ابتدائی آن چون افعال و ضمائر و چه و چه و چه در اين زبان حکايت می کند

البته اين کار ايشان .  خرده و ايراد گرفتند"سديد"بر نوشته ھای مستند و مستدل استاد و چنين کم سوادانی بودند که 

که ھيچ خدشه و صدمه ای به حيثيت چنين نوشته ھا زده نمی تواند، تنھا ناتوانی و نارسائی و ظرفيت محدود و 

م خون می شود، که چرا وقتی بيسوادی چنين نويسندگان را می نگرم، دل. مسدود خود شان را نمايان می سازند

ولی . نويسندگان و کسانی که بايد خود ھادی و چراغ ھدايت ديگران باشتد، در تاريکی بيسوادی فرو روند و رفته اند

  :راه حل چيست؟ يکی از راھھای حلی را که از ديرباز در دلم نقش بسته است، اينک پيش می کشم
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يۀ درست و فنی نويسندگان افغان، پيشنھادی را به حضور اين جانب به حيث يک عالقه مند و طرفدار جدی ترب

  :که تقديم می کنم و آن اين» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«مجريان محترم وبسايت 

متصديان ھمين سايت ورزيده که در درستنويسی شھرۀ آفاق شده است، زير نظر استادان و ويراستاران خود، 

عليمی آن اساسات امالء و انشاء و رمز و راز نوشتن و درستنويسی را از طريق کورسی را دائر کنند و در چوکات ت

ولی ضمناً خواھش صميمانه ای از تمام نويسندگان کم سواد و يا فاقد سواِد . انترنت به نويسندگان تدريس نمايند

ز دارم که بدون  خيل ھا ني"فارانی" ھا و "فارانی" و شاگردانش چون "ھاشميان"درست، از قبيل داکتر صاحب 

مضايقه و بدون اين که شرم را به خود راه بدھند و يا از کسی بشرمند، در چنين کورسی درس بگيرند و خود را 

  .واقعاً برای دريافت ظرفيت و ملکۀ نويسندگی، به صورت فنی آماده بسازند

تن و تواناشدن، مايۀ جھل است و ولی گريز از آموخ. اقرار به ناتوانی، به ذات خود توانائی ست و مايۀ توانا شدن

  ....ندامت و رسوائی و 

 

  والسالم علی من التبع الھُدا

  و ما علينا االالبالغ

 


