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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٧
  

  !عقل و تميز چيزی است که ھمواره با آموزش مسلکی بدست نمی آيد
   قسمت پنجم 

  و آخر
  

ميخانيک "در حاليکه درچکوسلواکيا ديپلوم «:  نوشته می کنيد"معروفی"، که به ارتباط آقای "ھاشميان" شما، آقای  ـ١

به اصطالح عام مردم "  در رشته برق]انجنير[ديپلوم انجينر"و در جرمنی ) تلگرافی(به اصطالح عام معادل " مخابره

ه به کار دوام  در اين دو رشتۀ عام المنفع"]معروفی[" آورده، چرا آقای معروفی]به دست[بدست) برقی(کابل معادل 

نداده و چرا در رشته ھايی از قبيل صرف و نحو و ادبيات و زبانشناسی که در اين رشته ھا ھيچ تمرين و مھارت 

، به يقين بی خبر نيستيد که بعضی از دوستان در گذشته » مقاله نوشته است؟؟؟١٠٠مسلکی نداشته، تا کنون زايد از 

من فکر می کردم که اين ھا بی جھت شما را به اين صفت . خطاب نموده اندھای دور و نزديک چندين بار شما را االغ 

  ! متصف می سازند، اما حال که می بينم، اين ھا از جھات عديده ای حق دارند شما را به اين نام صدا بزنند

وجه نشده ايد که شما مت" انجينر"آيا در وقت نوشتن کلمۀ ! می گوئيد که داکتر زبان ھستيد و انگليسی را ھم می دانيد

نوشتن اين کلمه بدين شکل از لحاظ آوا شناسی يا چگونگی توليد اصوات و امالء با آنچه در زبان انگليسی نوشته می 

  شود، مطابقت ندارد؟ 

ًشما که عقل نداريد، از پيروان و شاگردان عاقل تان، خصوصا آنی که خود انجنير است، نه از آنی که ھنوز صورت 

 و engineer و engineرا نمی داند، می خواھم که به کلمات " داعيه"و شکل درست امالء " لدُخ"صحيح تلفظ 

engineeringانجينر"و آواشناسی و امالء و تلفظ " فونتيک"از نگاه ) کلمات(آيا اين کلمه .  و تلفظ آن ھا دقت کنند "

  ؟ "انجنير"نوشته و تلفظ می شود، يا 

و " اپتيک"در اثر پيری نابينا و سنگين شده اند و برايم مشکل شده که از نگاه شايد بگوئيد چشم ھا و گوش ھايم 

اين عذر وقتی می توانست .  من صورت درست نوشتن و تلفظ کردن اين کلمه را تشخيص بدھم،در اين سن" اکوستيک"

دانند، شما انگليسی را طوری که ھمه می . قابل قبول باشد که شما در ھمين سن به آموختن زبان انگليسی می پرداختيد

در آن وقت  شما می . وقتی که نه گوش ھای تان سنگين بود و نه چشم ھای تان کم بين. در سنين جوانی آموخته ايد

  ! خوبی ببينيد و ياد بگيريده خوبی بشنويد و ھم طرز نوشتن آن را می توانستيد به توانستيد تلفظ درست اين کلمه را ب
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شما می توانيد آن را ھمان گونه که نوشته ايد ھم . ن را انجينر يا انجنير بنويسيد، يا تلفظ کنيدمن اصرار ندارم که شما آ

" مستری کامپيوتر"در نوشته ھای تان و ھم در قاموس کبير، که بايد از روی قاعده ای که شما وضع نموده ايد او را ھم 

بنويسيد، چون کوميته با اصل کالم در " کوميته" خواھيد يا چيزی برابر با آن بناميد، بنويسيد، اما وقتی کميته را می

 و  زبان انگليسی تطابق دارد، بايد انجينر را ھم که تلفظ آن با زبان انگليسی مطابقت ندارد، تغيير داده انجنير بنويسيد

  !!داگر دست آدم احمق بيفند، خاک پرش می کن" جام زر"درست گفته اند که ! صدھا و ھزارھا کلمۀ ديگر را

 ھمچنان، چون االغ و ناقص العقل و بی تربيت و بی نزاکت ھستيد، نمی توانيد فکر کنيد که با کم زدن يا توھين کردن ـ٢

، و او را برقی خواندن، در واقع شما به تمام انجنيرھائی که در رشتۀ برق "ديپلوم انجنير"ًبه يک شخص، مثال يک 

، يا صاحبان حرفه ھای ديگر، می توانند ھزار بار نسبت به شما آدم "رقیب"ھرچند . تحصيل کرده اند، توھين می کنيد

دست ه احمق باشرف تر باشند، چون نان شان را با شرافت و زحمت و کوشش صادقانه و بدون ريأ و دروغ و دغل ب

  ! می آورند، نه مانند شما با دريوزه گری، تن دادن به ھر پستی، خود فروشی، رذالت و جاسوسی

 نوشته ايد، من حيث يک قاعده به حساب بگيريم، بايد ديپلوم "معروفی"چه را شما انسان کوته بين در مورد آقای اگر آن

" سقو"، ديپلوم انجينر آب رسانی را "مستری"، ديپلوم انجنير تخنيک موتر و ھواپيما را "کلکار"انجنير خانه سازی را 

عينک "را " اپتيک و ليزر"، ديپلوم انجنير "چاه کن"معادن را ، ديپلوم انجنير حفريات يا باستان شناسی و )سقأ(

بگوئيم؛ و به ھمين حساب داکتر متخصص امراض " پاروکش"يا " جر کن"، ديپلوم انجينر آب و فاضالب را "فروش

  ! بناميم... و" شکسته بند"و  داکتر اورتوپيد را " طبيب يونانی"و داکتر دارو ساز را " دائی"نسائی را 

ه اندازه ای بی عقل و االغ ھستيد که ھيچ فکر نمی کنيد وقتی با يک سيلی ھزارھا روی افگار می شود، بھتر است شما ب

  . دست نگھداريم و ھمان سيلی را، ھر قدر ضروری ھم باشد، نزنيم

ته يا شما چه می دانيد که ايشان به کار در رشته ای که تحصيل کرده بودند پرداخ: "معروفی"در مورد کار آقای 

کار در رشته .  تا زمانی که امکان کار برای شان ميسر بود،  کار کرده اند"معروفی"آقای ! نپرداخته اند؟ آدم بی عقل

اين کار را ايشان به عنوان سرگرمی و عالقه ای . کار اصلی شان نبوده است... ھای ادب و ادبيات و زبان و دستور و

در اين کار در اثر کوشش و ممارست و ھوش و زحمت خود، خود را به جائی که بدان داشته اند، انتخاب کرده اند و 

ای ! در اين کار ايشان می توانند برای خيلی از انسان ھا سرمشق قرار گيرند. ًرسانيده اند که شما ابدا به پايش نمی رسيد

  !!  نوعی چنين پشتکار و توانائی می داشتمۀکاش من بند

وش می کنيد که انسان ھا آزاد ھستند، بھتر بگويم، حق دارند ساعات فراغت خود را شما از فرط بی عقلی حتی فرام

يکی اوقات فراغت خود را با دوستانش می گذراند و يکی کتابی را بر می دارد و .  سپری کنند،ھمانگونه که می خواھند

از جانبی، آموختن ... می شود و" کله ونگ"آن و با اين ... از خواندن آن لذت می برد، کسی ھم در فئسبوک و تيوتر و

 ِزبان و ادب و ادبيات امروز برای کسانی که با مقدمات دروس زبان در مدرسه و مکتب آشنائی پيدا کرده باشد، کار

صدھا و ھزارھا نوشته در بارۀ زبان و ادب و ادبيات " گوگل"با خواندن چند اثر خوب و يک کليک در . دشواری نيست

 ۀش آن، در يک چشم به ھم زدن، ظاھر می شود که ھر انسانی باھوش می تواند با مطالعو شعر و قواعد آموز

  ! سيستماتيک، آن ھا را فرا بگيرد

.  کسی نداردۀھمچنان نوشتن نياز به اجاز! آموختن ملک طلق کسی نيست که بايد پيش از اقدام به آن اجازه گرفته شود

 درست و شيوه ھای الزم نويسندگی و در محدودۀ ادب و ادبيات یء و انشامنتھا نوشته ھا بايد مطابق دستور و با امال

 و "نادر خان"زمانی که زبان ھا قطع و لب ھا دوخته می شد، زمان مستبدينی مانند !! اگر نبود، راه نقد باز است. باشد

  !! ، گذشته است، آقای بی عقل و حسود"ھاشم خان"
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 و ھمکاران شان از تمام وسايل و قدرت خود کار گرفتند تا محفل ]یمعروف [معروفیآقای «: نوشته می کنيدـ ٣

  »...بزرگداشت و اعطای لقب به دو شاعر نامدار زن افغان را مختل و تخريب کنند

ن اعطای لقب اکاری که مخالف. شما از بی سوادی زياد حتی قادر نيستيد قضايا را به صورت دقيق تشخيص و بيان کنيد

به ... ن با بيل و داس و تبر و کارد و قمه واکدام يک از اين مخالف. د، تنھا نوشتن چند مقاله بود و بسبه آن دو خانم کردن

محفلی که شما برای اعطای اين لقب دائر کرده بوديد، حمله کرده محفل را مختل و به خرابکاری دست زده اند؟ يا اين 

  را ھم نمی دانيد؟ " محفل"است که معنی کلمۀ 

. اقل از کسانی که در آن محفل وجود داشتند، حياء می کرديد، و چنين حرف دروغی را به زبان نمی آورديدشما بايد حد

اما . مند ھستند، کوشش می کنند از چنين دروغ ھای آشکار اجتناب کننده کسانی که به نام و حيثيت و اعتبار شان عالق

، برای تان مفھومی ندارد، متوجه سخنان تان و متوجه "م خانھاش"مالی "...." شما، چون نام و اعتبار و حيثيت، در اثر 

  ! قضاوت ھای ديگران نمی شويد

برخی مخالفت شان را ابراز کردند و برخی ھم الزم نديدند در برابر اين کار . کسان زيادی مخالف اين کار شما بودند

ه انسان ھائی بودم که باوجود مخالفت با اين من از آن جمل.  چيزی بگويند"آنالين-افغان جرمن"مسخره و کودکانۀ شما و 

کار تان، از آنجائی که تيم شما عادت دارد با ديده درائی و بی شرمی کامل ھر نقدی را به موضوعی پيوند بزند، چنانچه 

  را با بی حيائی کامل به زن ستيزی متھم ساختيد، يک کلمه ھم در بارۀ اين کار تان"نگارگر" و آقای "معروفی"آقای 

 تصميم بگيرد، گوش شنوائی وجود "کبير"چون از اول می دانستم برای شنيدن حرفی مخالف، وقتی آقای . ننوشتم

  !ندارد؛ ھر قدر حرف و سخن مردم به حق و درست ھم باشد

آيا تمام ھمکاران شان . د، قراری که ديده می شود، ھمکاران زيادی دار"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" ـ پورتال ۴

   اين اقدام بی معنی شما چيزی نوشته اند؟ هعلي

من تا ھمين دو سه روز پيش، آنھم به خاطر غلطی فاحش يکی از اين دو استاد اعزازی، ھيچ اشارتی در زمينۀ اعطای 

  اره نوشته ام؟ غير از اشارتی مختصر در آخرين نوشته ام، آيا ديگر چيزی در اين ب. لقب استاد دری نکرده ام

به فکر . نوشته کرده است" ِخلد"را " ُخلد" نيز در کنار اسمش نوشته شود، "استاد ادب"اين خانم، که اينک بايد لقب 

 "استاد ادب" باشد که لقب "آنالين- افغان جرمن"شخص من اين اشتباه و غلط نويسی بايد بيشتر مايۀ سرافگندگی شما و 

  !از زبان اعطا کرده ايد، تا مايۀ شرمساری اورا به او، باوجود بی خبری اش 

آيا باز ھم می . گونه عذر و بھانه ای برای انکار اين غلطی باقی نمی ماند ھيچ" خ"با موجوديت کسره در زير حرف 

حق نبوده است؟ و شما و آن عده کسانی که، به   در اعتراضش نسبت به اين کار تان ذی"معروفی"گوئيد که آقای 

   !، در تأئيد اعطای اين لقب نظر داده اند، اشتباه نکرده ايد؟"پنجشيری "شمول داکتر

شايد صدھا (را بدون ضمه يا کسره می نوشت، کسی متوجه نمی شد که او با تلفظ درست اين کلمه " ُخلد"اين خانم اگر 

می نويسد، ديگر " زير"ا اما وقتی اين کلمه را ب! آشنائی ندارد؛ و کسی ھم اعتراض نمی کرد) يا ھزارھا کلمۀ ديگر

که ھنوز نوشتن به زبان فارسی را ياد نگرفته  ("کبير"راھی برای پنھان داشتن بی سوادی اين خانم و برای شما و آقای 

ًشعر گفتن، خوب يا خراب، غالبا از داشتن استعداد شعر گفتن . باقی نمی ماند) نامش فرھنگی مسماء می شوده است و ب

  ! اھی از ادب و ادبيات و زبان و ژانر ھای ادبی و زبان شناسی، نياز به کار و آموختن داردناشی می شود، اما آگ

اين که شما يا . جانب ھستنده ، حق بھم در اين زمينه "معروفی"با دقت بر روی اين مطلب، اگر نيک ديده شود، آقای 

ھر شخص با التماس و استدعا تقاضا کنيد که طور معمول، تيلفون را برداريد و از ه ، مثل ھميشه و ب"قيس کبير"آقای 
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 نشر شود، در آنجا  بفرستند تا در "آنالين-افغان جرمن"برگه ای با عکس يا بدون عکس به عنوان تأئيد نامه به پورتال 

  . دليل بر استحاق اين دو خانم برای دريافت اين لقب نمی شود

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"دو ھمکار ديگر پورتال  و ھم من و ھم يکی "معروفی"فراموش نکنيد که ھم آقای 

اين پورتال و نيرنگ ھای آقای " سير و پودينۀ" ھمکار بوده ايم و از به اصطالح "آنالين-افغان جرمن"زمانی با پورتال 

  !  آگاه ھستيم"کبير"

در مورد . الزم بود برای تان نوشته امً در مورد ادعای بيشرمانۀ شما مبنی بر ھمکاری من با کليسا من قبال آنچه  ـ۵

وبيسايت يک چينل الحادی و فروخته شده در استخدام «:  که نوشته می کنيد"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

کليسا ھای مسيحی است تا به ضد اسالم تبليغات کند ، دروغ و اتھام به حيث يک اصل  شناخته شده در تبليغات روزمرۀ 

، بايد گفت، که دنائت و بی حيائی شما به جائی رسيده است که شما حتی نوشته ھای داکتر صاحب »...ل استشان شام

 نمی بينيد؛ يا ناديده می "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" را ھم در پورتال "درويش وردک" و جناب آقای "سعيدی"

. ايانگر منتھای احترام اين پورتال به آزادی بيان استنشر مقاالت دينی از اين چنين شخصيت ھای مسلمان نم! گيريد

افغانستان آزاد ـ آزاد "برويد و يکبار ديگر پورتال !  به ھيچ وجه وجود ندارد"قيس کبير"چيزی که در پورتال آقای 

 و "تر سھاداک" و ".آزاد ل" را باز کنيد و سری به بخش مسائل ايدئولوژيک آن بزنيد و ببيند که اگر يکطرف "افغانستان

ھستند که ھر کدام نظر خويش را آزادانه ...  و"سعيدی" و "درويش وردک" است، طرف ديگر اشخاصی مانند "سديد"

ی تفاھم و پذيرش عقايد در يک پايگاه سته ای از فضانمونۀ برج! می نويسند؛ بدون اين که در برابر ھم قرار بگيرند

  ! انترنتی

  : سه نظر دارم من"نگارگر"  و در بارۀ استاد  ـ۶

در اين مورد مشخص من ھيچ . فعال بودند" جنبش دموکراتيک نوين"در نظر اول مربوط می شود به دورانی که ايشان 

انتخاب شان کار شخصی و حق مسلم . نه از ايشان انتقاد می کنم و نه به ايشان اعتراضی دارم. چيزی برای گفتن ندارم

نه مانند نزديکان شاگردان شما به خانۀ . ند که کسی او را به ميز محکمه بکشانددر آن ايام کاری ھم نکرده ا. شان بود

کسی در آمده و به دختر وی تجاوز کرده و پولش را به يغما برده اند؛ نه به فساد متھم ھستند؛ نه مانند شما در دوران 

زندگی شرافتنمدانۀ شان در ... نه کار و زندگی شان پادو و جاسوس يک حکومت مرتجع و فاسد و بی کفايت بوده اند و 

می دانيد جواب . اعتراض برخی ھا به وی اينست که چرا راھش را تغيير داد. آن دوره برای شان مايۀ افتخار بوده است

ايشان به اين اعتراض چه بوده است؟ حدسش را ھم نمی توانيد بزنيد؛ چون شما با اين گونه بزرگی بيگانه، و با اين 

  !اآشنا ھستيدگونه بزرگان ن

بلی، با اين شجاعت به ناتوانی خود اعتراف کردند، بدون ). نقل به معنی(بيشتر از آن نيروی رزميدن را نداشتم : گفتند

  !  بيندازند و از کسی بد بگويند و به کسی تھمت ببندندجنبشاين که گناه را به گردن رفقاء يا به گردن 

اگر خواسته باشد، در ھر زمانی، به دليل ناتوانيی که در خود احساس می از جانبی از نظر من ھر انسانی حق دارد، 

  ! انسان ھای آزاده ھميشه به آزادی انسان ھا ارج می گذارند. کند، ھمکاری خويش را با فرد، گروه يا حزبی قطع کند

اين راه ھم حق مسلم انتخاب . اين ھم کار خود شان است. نظر دوم مربوط می شود به راھی که امروز پيش گرفته اند

تا زمانی که ضرر شان به کسی نمی رسد، تا زمانی که در داشتن افکار شان تعصب به خرج نمی دھند، تا . شان است

زمانی که با ديگران به خاطر به کرسی نشاندن نظرات حال و گذشتۀ شان گالويز نمی شوند، ايشان ھم مانند ھر انسان 

به نظر من حتی طالب اگر دست به کشتار . خود مناسب می دانند، انتخاب کنندديگری حق دارند راھی را که برای 

مردم نمی زد، نمی خواست انديشه ھايش را به زور تحميل کند، در برابر ديگران از تعصب کار نمی گرفت، حق و 
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 کتابخانه را به آتش حقوق مردم را احترام می کرد، به نام دين و ايدئولوژی گردن مردم را نمی بريد و مکتب و کتاب و

، حق داشت به تشکيل ...نمی کشيد، به نام دين و مذھب آدم نمی کشت، حقوق زن و کودک را محترم می شمرد و

  . سازمان سياسيی اقدام کند و به تبليغ نظرياتش بپردازد

ن ھا، و نظر سوم در مورد شخصيت و اخالق و دانش وی است که در حال حاضر می تواند برای خيلی از انسا

 از وی برای "کبير"نوشته ھای وی پيرامون خواھش آقای . ، سرمشقی قرار گيرد"ھاشميان"ًخصوصا برای شما آقای 

 در ھر حالتی انتظار "کبير"، اگر شما و آقای "استاد ادب"سھمگيری در تدوين و ترتيب لغتنامه و مسألۀ اعطای لقب 

ً توانستيد مانند يک انسان دارای اخالق حميده و واقعا واال صفت و جوابی مطابق ميل خويش را از وی نمی داشتيد و می

. آزادمنش با پاسخ ھای وی بر خورد کنيد، می ديديد که چقدر فروتنانه و از روی تواضع، درعين زمان بجا، بوده است

رتبت چنين انسان چون شما دو نفر و چوکره ھای تان با چنان معنويت و اخالقی آراسته نيستيد، نمی توانيد سخن و م

ھائی را درک کنيد، اما من، با آن که ما با ھم تماس نداريم، با آن که ھيچ وقت يک ديگر را نديده ايم، با آن که ھيچ 

گاھی عضو يک سازمان سياسی يا يک گروه مذھبی نبوده ايم، با آن که در مورد دين او يک نظر دارد و من نظر 

، در برابر اين انسان "ھاشميان"شما آقای . ر دانش شان، احترام شان را دارمخاطه خاطر ھمين فرتنی و به ديگر، ب

  !!!بسيار کوچک تر از آن ھستيد که فکرش را بکنيد؛ و ديگران تان از آن ھم کوچک تر

 سپرده "معروفی"  نوشته می کنيد که من پيشنھاد نموده ام مسؤوليت پروژۀ تدوين لغت نامۀ دری به دری به آقای  ـ٧

 و   و عادت کثيف بھتان بستن را نداريد اگر ذره ای شرافت در شما وجود دارد و نسبت دروغ به من نبسته ايد. شود

نشان بدھيد که من ! ذھن تان از کثافت حيوانی و انسانی پر نيست، اين نوشته را به من و به خوانندگان تان نشان بدھيد

آن از کسی گله نکنيد، اگر افکار شما را پوچ و بی معنی و گنده و در غير !! در کجا چنين چيزی را نوشته يا گفته ام

  !ًمی خوانند؛ زيرا شما با اين کرکتر واقعا چنين يک موجودی ھستيد... خود تان را االغ، يا االغ تر از االغ و

  ١٠/١٠/٢٠١۵  
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