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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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 Social اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠٨
 

  !دست نمی آيده عقل و تميز چيزی است که ھمواره با آموزش مسلکی ب
  

  قسمت سوم  
  

 باشد، که "نوری"، که از نظر شما بايد آقای "مستحاب"مورد آقای  ـ  شما در چندين جا کلمۀ تايپست را، چند بار در ٨

بار ھم در آخرين نوشتۀ تان آن را در مورد آقای   و يک ًمحتمال با اين نام برخی از مقاالت شان را می نويسند

کاری باشد از فحوای کالم شما به وضوح معلوم می شود که اين وظيفه بايد از نظر شما . کار برده ايده ، ب"موسوی"

اين نظر شما نشان می دھد، که افکار شما در . بسيار حقير و خوار، که کنندۀ آن بايد از داشتن اين کار شرمگين باشد

مورد شخصيت انسان ھا و اھميت و ارزش کار آن ھا در عصری که ما زندگی می کنيم، عصر فرو ريختن ديوار ھای 

  . شدن انسان ھا به ھم، چقدر کوچک و متذلل و مھمل است نزديکپرستی و تبعيض و برتری طلبی، عصرنژاد

به مثابۀ يک يادآوری ضمنی، بايد اين حقيقت را به شما ياد آور شوم که، شغل يا مسلک اصلی اين دو انسان نه در 

ورتال به ارتباط  کار در پ. افغانستان و نه در اروپا يا در امريکا، يا ھر جائی که ھستند، ھرگز تايپستی نبوده است

، اين دو شخص البته به عنوان ويراستار با تايپ و "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"، و پورتال "آنالين-افغان جرمن"

، اما اين کار نه تنھا بيسوادی اين ھا را نشان )آقای موسوی ھنوز ھم کارش اين است(تصحيح نوشته ھا سرو کار داشتند 

  .  دو انسان از زبان و قواعد دستوری و سائر دقايق لسانی داردنمی دھد، که نشان از فھم بلند اين

کار ويراستاری، چون يکی از کار ھای بسيار مھم در امر تصحيح نوشته ھا، مقاالت يا کتاب ھا، می باشد، بايد سبب 

  ! ارجگذاری و احترام به ويراستار شود، نه موجب بی احترامی به وی و کم زدنش

اموش کرد، که ويراستاری بدون دانش وسيع در رشته ھای متعدد و داشتن احاطۀ کامل بر زبان و عالوه بر اين نبايد فر

 با آن ھمه تحصيل و تجربۀ کاری اين "ھاشميان"بنابراين وقتی انسان می بيند که آقای . وجه ممکن نيست ادب، به ھيچ

ی وی از اھميت ويراستاری و موضوع مھم را درک نکرده است، ناگريرمی شود که يا موضوع را به بی خبر

 دشمنی "موسوی" و آقای "نوری"ويراستار نوشت و خوان ارتباط بدھد، يا به اين برداشت برسد، که ايشان با آقای 

  !  دارند، و يا ھردو

 اطالع دقيق و موثق دارم، که تحصيل دانشگاھی دارند و چندين سال را به صفت "موسوی"از تحصيل و شغل آقای 

 صاحب ھم قرارشنيدگی فارغ صنف "نوری"جناب .  در کشور مشغول تدريس بوده اندؤسسات تربيت معلماستاد در م

، "خاک خشک به ديوار نمی چسپد"به ھر حال، به مصداق اين مثل که . دوازدھم ھستند ـ اميدوارم اشتباه ننوشته باشم
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ًکرد، خاصتا کسانی که اين دو نفر را از  را ھم کسی باور نخواھد "ھاشميان"بايد بگويم، که حرف ھای مفت آقای 

  !نزديک می شناسند به ريش وی خواھند خنديد

که من از تاريخ و تعاليم اسالمی اطالع دارم، چون شما خود را مسلمان جدی و پابند اصول می خوانيد،   ــ  تا جائی٩

نی را که کار می کنند و به اصطالح از آبلۀ ًتقريبا اجماع يا توافق ھمگانی ميان مسلمانان اين است که پيامبر اسالم آنا

کف دست خود نان می خورند، ھممرتبۀ انبيا خوانده است؛ و ھم گفته شده است، که او حتی دست کارگری را بوسيده و 

 شريف ترين و قابل احترام ترين ۀکسی که برای کسب روزی حالل خانه اش را ترک می نمايد، از جمل«: گفته است

  » .انسان ھاست

ًاگر اين حديث صحيح و معتبر باشد، شما که خود را مسلمان می خوانيد و ظاھرا ھر روز از دست انسان ھای ناصواب 

و نوشتۀ ھای ضددينی آن ھا رنج می بريد، بايد بيشتر از ديگران به کار و به اخالق، و مفيد بود انسان ھا در اجتماع 

جار و گلکار و نل دوان و پينه دوز و برقی و ميخانيک و پيادۀ دفتر ارج بگذاريد و آن ھا را چه تايپست باشند، چه ن

خاطر پيروی از پيامبر و تعاليم و ارزش ھای دين تان، که مدعی ھستيد بی شمارند، احترام می ه ، دست کم ب...و

ه ، که چنين عادتی بشايد ندانيد! نموديد؛ نه اين که آن ھا را به نسبت شغل شان در جامعه به مراتب جداگانه تقسيم کنيد

  !  عکس سبب تحقير دارندۀ اين عادت می شود، تا اين که سبب تحقير ديگران شود

  سوی مـا آيـــد نــدا ھـــا را صـدا   اين جھان کوه ھست و فعل ما ندا

ی که تايپست و فروشنده و چوب شکن و کاتب و ئگذاريم؛ آيا انسان ھا جايش میه موضوع اسالم و اسالميت را ب

ھستند، از ديد شما قابل احترام نيستند؟ آيا، از ديد شما، ميزان احترام مردم از روی نوع کار و ... درايور و کله پز و

شان بايد تعيين " کف و کلر"کمی و زيادی تحصيل و درآمد و زمين و باغ و خانه، و از روی، موی و روی و لباس و 

  ! گردد؟

و ھم ھنوز نشنيده ايد که !" یاحترام کن که احترام شو: " گويندفھميده ايد که میشما با ھمه عمر طوالنی تان تا ھنوز ن

بزرگی انسان از قلب، از "و نمی دانيد که !" درخت ھر قدر پر بار باشد، شاخه ھايش به زمين نزديکترند: "گفته اند

  !"ی که داردائ دارروح و از عمل نيک خودش منشاء می گيرد، نه از مدرک تحصيلی، و از نام پدر و مال و

شما چون در خانواده ای بزرگ شده ايد که به خاطر وابستگی حقيقی يا دروغين شان به پيامبر، ھم احترام می شدند و 

 و خود را نسبت به ديگران به دليل ھمين تعلق، چندين پله بلند تر  ھم انتظار احترام بی چون و چرا را از مردم داشتند

شما از افکار مسلط بر اين . ھمين دليل ھميشه دست شان برای بوسيدن و گرفتن دراز بوداز ھمه می دانستند و به 

ھا با تحقير و نفرت برخورد می " ھريجن"خانواده متأثر شده و مانند بعضی ھندوانی که در ھند قديم و امروز با 

نان آزاده با مردمانی که از نظر می دانند، در سرزمين افغا/می کنند و آن ھا را  از خود پست تر می دانستند/کردند

 حقوق و انسان بودن و از نظر جنبه ھای گوناگون شخصيتی و انسانی با ھم برابرند، کشوری که ھر شغلی در آن با

ارزش و بااھميت و شريف پنداشته می شود، ھمانطور رفتار می کنيد و ھمان نظر را از طريق نوشته ھای تان انتشار و 

دران تان در اين کشور، و برخی از ھندوان متعصب و بی دانش و مزخرف در ھند در برابر ترويج می کنيد، که پ

  ! کار می برنده کاست به اصطالح ھريجن ھا ب

ھمانطور که . "رسم در چنين خانواده ھا چنان بوده، که کودکان بايد از گفته ھای بزرگان بدون چون و چرا پيروی کنند

به فالن شخص نبايد احترام کنی و به بھمان شخص بايد احترام داشته باشی و چنان "، !"من می گويم بايد رفتار کنی

است، يا با محمود که شخصی بی ... با احمد که دالک و مزدور و سقاء و سماوارچی و دھقان و." "باشی و چنان نباشی

  ...! ايد سر و کار داشته باشی ودين است، يا شخصی است، که به ارباب و مالک و پيشوايان دينی احترام نمی گذارد، نب
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ھا وقتی بزرگ می شود، خود را در قالب پدر يا پدر بزرگ خودبين و خودمحور و " امر و نھی"و کودک ھم با ھمين 

  . مفت خور خويش می يابد

 نفرت شما، حرف ھا و کار ھای بزرگان شماست که ھمواره سربار مردم بوده اند و اشخاصی بوده اند که ۀمنبع ھم

زرگی را تنھا در اوالد پيامبر بودن و داشتن ملک و زمين و باغ و آسياب و سرمايه ای که تنھا از راه دزدی و چپاول ب

و تعلق به شاھان و ..) به نام خدا و پيامبر و اسالم و زيارت و مسجد و(و تعويذ نويسی و حرام خواری و فريب مردم 

قل و ھوش و اخالق  و رويۀ نيک و حق و حقوق ذاتی انسان، که در می دانستند؛ نه در معنويات و ع... شھزادگان و

  !!انسان بودنش است؛ و کار نيک و شريفانه، ھر چه که باشد

 و قطر شکمش بيشتر و آستينش نوتر و تعلقش به فالن انسان مذھبی يا بھمان انسان  به نظر شما ھر کس چاق تر بود

ی اگر مفت خور ترين، مردارخورترين، جنايت پيشه ترين و وطن سياسی زيادتر، احترامش ھم فزون تر است، حت

  !فروش ترين باشد

ی آيا شما ھيچ گاه به اين موضوع بسيار مھم فکر کرده ايد، که چرا در کشور ما ھمۀ مردمان نتوانستند، مانند باز جان

که سلطنت و  د؟ برای اين نه در حد شما، که در حد عادی ھم دارای تحصيل و تعليم شون شما به مدرسه بروند و

حکوماتی که در دوران سلطنت يکی پی ديگری بنابر خواست شاه آمدند و رفتند و ھمه مورد حمايت خانواده ھای 

  . مذھبی که جيره خور حاکميت بودند، زمينۀ تحصيل را برای عموم مردمان کشور، مھيا نساخته بودند

 آور کی بايد باشد؟ مردم يا مقامات دولتی، که ھزاران سيد و مسؤول اين امر شرم!  بی سواد در کشور داشتيم٩۵%

 ديگر هخواجه و مير و نقيب و واعظ و صاحب زاده و مولوی و مالء و مالک و زمين دار و ارباب و نمی دانم چه و چ

 يا با آوردن ،"شاه سايۀ خداست"که  نام اينه  کثافت کاری ھای شان بۀدر پشت سر آن ھا قرار داشتند و آن ھا را با ھم

ُ يا أيھا الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولی األمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی هللا والرسول "آيت  ُ ُ ُ ُ َُّ َّ َُّ َ َ َِ ِ ِّ ّ َِّ ُِّ َ ََ ْ ُْ َْ َْ ُ ْ ِ ُ َ َ َُ َ َ

ًإن کنتم تؤمنون با واليوم اآلخر ذلک خير وأحسن تأويال ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ٌَ َ ِ ِ ِِ ْ ّ ِ َ ُ ْ ُ ُْ ْ ُ ْ از خدا و پيامبر خدا و ! ايد  آوردهايمان؛ يعنی ای کسانی که ِ

اولی االمرتان پيروی کنيد، پس، اگر در چيزی نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد اگر به خدا و روز 

 بر گردۀ مردم سوار نموده حمايت و پشتيبانی می ،."يز ايمان داريد، اين، برای شما بھتر و پايانش نيکوتر استرستاخ

  کردند؟؟ 

، امروز، شصت ـ ھفتاد سال از آن زمان پسانتر، مدرسه ھا را "ھاشميان"طالب، ھم کيش و ھم نظر نزديک شما، آقای 

. ند و از خود و از محيط و کشور و از جھان و باال و پائين آگاه نشوندبه آتش می کشد، تا مردم صاحب علم و دانش نشو

چرا که آگاھی مردم از افکار فرسوده و منفعت طلبانه و مردار صنف شما . تا شما و ھمجنسان شما را به درستی نشناسند

داران دين و کسانی که  و مرگ دکان مساوی است با آزادی مردم از اسارت تفکرات جابرانه، سودجويانه و تاريک دينی

  .به نام دين مردم را مانند گاوان شيری می دوشند

، علتی ... پروفيسور شود، يا آن درايور و مزدورکار و گلکار و دھقان و"ھاشميان"آن تايپستی که نتوانست، مانند آقای 

!  که آن ھا ھم مانند شما شوندآيا ديگران يا پدران و مادران شان نمی خواستند. داشته است، که نتوانسته چون شما شود

  چرا اين ھا مانند شما نشدند؟ 

بی مسؤوليتی حکام و حمايت پدران من و تو و امثال پدران من و تو از آن ھا، و دوم توزيع : يک علت ھمان بود که گفتم

اره و بی خبر وسيلۀ دولتيان و مالکان، و چاپيدن خوش باوران بی چه غيرعادالنۀ ثروت در کشور و استثمار مردم ب

  !  صاحب ايمان توسط روحانيت فاسد و دنيا پرست و سائر دزدان

 ـ طوری که مشھود است، شما ھمواره به درجات تحصيلی تان می نازيد، نظر داريد و خوش ھستيد، نه به ظرفيت ١٠

  . ھائی که با آن ھا دانش و علم يک انسان دانشمند و عالم سنجيده می شود
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ًازۀ شما مدرک ندارم، اما ھمانطور که قبال ھم ياد نمودم، استداللی را که من در برابر يکی از نوشته من، مانند و به اند

 و شما ھم آن را  ً طی پنج يا شش صفحه تقريبا چھار تا شش ماه قبل نمودم"آنالين- افغان جرمن"ھای شما در پورتال 

ه ام، نه شما، نشان می دھد که ظرفيت ھا مھمترند تا به پذيرفتيد و اعتراف کرديد، که مسأله ھمانگونه است که من گفت

  "! قبالۀ دم روباه ""موسوی"گفتۀ آقای 

! ، که منطق و ظرفيت فکری شما در برابر منطق و ظرفيت فکری من رنگ باخت"ھاشميان"اين اولين بار نبود، آقای 

 گفتيد در زمانی که در دانشگاه استاد بوديد ًما قبال نيز بر سر موضوعی پيرامون جامعه شناسی، که در آن وقت شما می

  درس جامعه شناسی می داديد، بحثی داشتيم، اگر ياد تان باشد؟

در استدالل و در تحليل قضايا و بحث و مناظره و بررسی يک مطلب و درستی و نادرستی آن، آنچه تعيين کننده است، 

  !  نه مدرک به تنھائیظرفيت ھای فکری، اندوخته ھا و ھوش و حافظه، جمع علم است؛

در غير آن، خيلی ھا . اين نظر، البته تنھا در مورد کسانی صدق می کند، که مانند شما تنھا مدرک دارند، اما علم ندارند

  !!  ھستند، که با به دست داشتن مدرک يا مدارک تحصيلی عالوه بر ھوش سرشار و منطق، به اوج آسمان بلند شده اند

، نويسندۀ کتاب "لوی استراوس"،  ھمانگونه که رقم صفر، به قول  The last but not the leastبه گفتۀ فرنگی ھا،

طور غيرمستقيم پايۀ رياضيات جديد است، انسان ھائی ھم که در نظر شما حيثيت ه ، پايۀ حساب و ب"نژاد و تاريخ"

 جبين و آبلۀ کف دست آن ھا بيشتر صفر ھائی که از عرق. صفر را دارند، در مجموع پايۀ اجتماع را تشکيل می دھند

و گمراه ساختن مردم و تخدير افکار " تف"و " پف"شما اوالد پيامبر و افرادی مانند شما، که کار تان غير از فروختن 

گری چيزی ديگر نبود و نيست، به زندگی آرامی رسيده و می رسيد، و به عيش و نوش می پرداختند و ھا و مداريآن 

  .می پردازيد

ی اين که اشخاصی دارای شغلی، مانند تايپست و اقعی کلمه انسان می بوديد، به جا، به معنی و"ھاشميان"شما، آقای اگر 

کاتب و امربر و ذغالی و امثالھم را تحقير کنيد، به عقيدۀ من، بايد اين ھا را به مثابۀ پايه و بنياد اجتماع می دانستيد و 

  !اشتيدقدر می کرديد و به ايشان احترام می گذ

چندی قبل مشاھده " يوتيوب"بگذاريد در اخير اين بخش ھم يکی از عجايب روزگار ما را که خودم به چشم خود در 

، لينک آن را کاپی می کردم، "ھاشميان"نموده بودم، ولی آن را دو باره پيدا کرده نتوانستم تا غرض مالحظۀ شما، آقای 

  .خدمت تان بيان می دارم

 طعام خوری بزرگ يک شرکت را در جاپان نشان می دھند، که ھمه پرسونل آن برای صرف نھار در اين ويدئو اتاق

موضوع جالب و قابل تعمق و آموزنده اينست که رئيس شرکت ھم در ميان کارمندان و کارگران شرکت . آن جا آمده اند

 کارمندان و کارگران ۀسد، مانند ھموقتی نوبت به او می ر. ديده می شود، که در قطار برای گرفتن نان ايستاده است

غذايش را می گيرد، ولی به سر ميز امنای . ذائی داده می شود، که به ديگران داده شده استغشرکت به او ھم از ھمان 

ر سر ميز چند نفر کارمند عادی شرکت رفته با آن ھا يک جا می نشيند و ھمراه با آن ھا به بشرکت نمی رود، بلکه 

  . خوردن می پردازدصحبت و به غذا 

نظر به گفتۀ گويندۀ ويدئو، رئيس شرکت ھر روزی که در شرکت باشد ھمين کار را می کند و ھر روز به نوبت به يکی 

از ميز ھا می رود و ھمراه عده ای از کارمندان يا کارگران خويش می نشيند و ضمن صرف غذا با آن ھا تبادل نظر و 

ائی نر رئيس آن شرکت چه تأثيراتی روی بلند رفتن عوايد شرکت، رفع کاستی ھا، آشبه اين که اين کا.  می کندمذاکره

بيشر با مشکالت کار و توليد بيشتر و بھتر و نيازمندی ھای کارمندان و کارگران شرکت دارد و چقدر از کارمندان و 

تنھا . د، نمی خوام بپردازمگارگران را به کار دلگرم می سازد و رابطۀ رئيس و مرئوس را مستحکم و صميمی می ساز
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که جاپان  چيزی که می خواھم بگويم اينست که بعضی اوقات بعضی از ھموطنان ما می پرسند که چرا جاپان، در حالی

  ، پيش رفته است و افغانستان عقب مانده؟)سؤال از من نيست(و افغانستان در يک وقت آزادی خود را گرفتند 

ويدئوی ياد شده تنھا ! گاه آنگونه که جاپانی ھا فکر می کنند، فکر نکرده ايم  ما ھيچجواب اين سؤال شايد اين باشد، که

در آن جا کسی به اين کار ندارد، که ديگری چگونه فکر . يک گوشه ای از زندگی و تفکر جاپانی ھا را نشان می دھد

مارکسيست است يا سوسياليت يا .  است و خواھان کدام نظامهپيروی چه فلسف. به کدام سازمان سياسی تعلق دارد. می کند

. چقدر تحصيل دارد، يا چقدر باعقل و يا بی عقل است. معتقد به دين يا مذھبی است، يا نه. ليبرال و يا سلطنت طلب

  ! مانند اروپا و امريکا... تايپست است يا پروفيسور و

شور ھا شکسته نفس ترين انسان ھا، در اين ک.  ھای قرون وسطی و متحجر خبری نيست"ھاشميان"در آن جا ھا از 

ی ئدر آنجا ھا نه طالبی وجود دارد و نه نادر! انسان ھای دانشگاھی ھستند ـ متواضع و فروتن و با مغز و با منطق علمی

و کيانيی،  نه آغای خانيی و نه سيافی و گلبدينی، و نه مجددئی و گيالنيی و نه ديگرانی از قماش اين انسان ھای کھنه 

  . و نفرت انگيز، و نه در آن جا حاکميت و قانون به نام خدا و پيامبر و دين بر قرار استانديش 

دروغ و رياء و فتنه و دسيسه و تقلب و از اين قبيل حرف ھا، نمی گويم که . شاه دارند، اما حکومت به دست مردم است

 ھم می خورند، اما پنج انگشت را به دھن اين ھا. وجود ندارد، اما به قدری که در کشور ما وجود دارد، وجود ندارد

  !رده ايدکشما ھا عادت که نمی کنند، آنگونه 

تا زمانی  که در افغانستان دين در جای خود قرار نگيرد، يعنی . ّاين است راز پيشرفت جاپان و سر پس مانی افغانستان

کوتاه نگردد، خواب افغانستانی مانند  ھا و برادران رنگارنگ شان از گريبان مردم "ھاشميان"خصوصی نشود، و دست 

پس مبارزه را بايد از . وجه به حقيقت نخواھد پيوست جاپان شدن، از نظر صنعت و حکومت پيشا سوسياليستی، به ھيچ

  !ھمين جا، يعنی از بر کندن دين تحميلی و نابود ساختن نگھبانان نکتائی دار و بی نکتائی آن، شروع کرد

  ادامه دارد
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