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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ دسمبر ٢١
  

  قيس عزيز و محترم،

وری بار ديگر مقاله را بخوانيد، بدون پيش دا يک. مثلی که شما محترم مقاله را به درستی و با حواس جمع نخوانده ايد

اگر شما يا کسانی که در کنار شما ھستند، آنچه را که شما . ھا و بدون خوشبينی و بدبينی نسبت به من يا کسانی ديگر

اسم پوھنتون به محترم در اعتراضيۀ تان نوشته کرده ايد در آن نوشته يافتند، يعنی اين را پيدا کردند که من گفته باشم 

، به عنوان يک مدرک به من و "چرا بايد اسم پوھنتون را به دانشگاه تبديل کرد"ه  يا نوشته باشم کدانشگاه تبديل شود،

ًدر غير آن اخالقا بايد بپذيريد که . به خوانندگان خويش بنويسيد، حتی اگر يک اشاره يا يک عبارت و يا يک جمله باشد

 .بسياری از ادعا ھای تان مانند ھمين ادعای تان نه مايه دارد و نه پايه

ًه موضوع زبان و تھاجم فرھنگی و يک سلسله حرف ھای ديگر به اين ارتباط، از بعدی کامال تازه ای نگاه کرده من ب ُ

من می دانم که شما برای داغ ساختن بحث ھا در کلکينچۀ . ام؛ از بعدی که تا کنون ھيچ افغانی به آن نگاه نکرده است

يد، اما آيا در برابر آن ھمه سالی که تحصيل کرده ايد و در نظرخواھی برای باال رفتن کلک به ھر کاری دست می زن

وليتی ھم داريد؟ سؤوليت در برابر حقيقت و حقيقت پذيری، فکر نمی کنيد که مؤبرابر عملی که آموختيد، بگذريم از مس

 چھار ی که در نوشتۀ من وجود دارد خط بطالن می کشيد، صرف برای اين که لجام از دھنئ واقعيت ھاۀچرا روی ھم

ی نخواھد رسيد، چون انصاف در اين ميان ئتا آدم ھار و بی کار برداريد و باز يک بحث  را که شما ھم می دانيد به جا

ن تان را در دريچۀ نظرخواھی سايت تان نشر احوصلۀ آن را ھم نداريد که نوشته ھای مخالف. مفقود است، به راه اندازيد

  . کنيد

يا نام ھيچگاه نمی تواند، گراد علمی يک مرکز علمی را تحت تأثير مثبت يا منفی خود تغيير اسم و : "نوشته می کنيد

ًاوال از يکی از چھار مطلبی که من در آن نوشته می خواستم با تأکيد به عرض خوانندگان محترم برسانم، ..." قرار دھد

چه است؟ آيا " گراد" که منظور تان از ًثانيا، من نفھميدم. ھمين مطلبی ست که شما محترم روی آن انگشت گذاشته ايد

است؟ اگر نه؛ آيا معادل اين کلمه در زبان دری وجود ندارد؟ اگر وجود دارد چه ضرورتی است که " دری"اين کلمه 

ً، آن را به شکلی که اصال با آوای اصلی آن ھيچ (!)شما، يکی از طرفداران بسيار متعصب استفاده از کلمات سچۀ دری 

 باز ًثالثا. اميد است قاموسی را که زير دست داريد با اين چنين ضعف ھا بيرون نکشيد.  به کار برده ايدشباھتی ندارد

ھم، و با منتھای فروتنی از شما محترم خواھش دارم که به من و به آنانی که نوشتۀ شما و اين نوشته را می خوانند، آن 

. يا آن اسم به جای اين يا آن اسم انتخاب شود، نشان بدھيدعبارت يا جمله ای را  که من طی آن گفته باشم که اين 

  !منتظرم
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: را پر می کنم، پنج نکته را می خواھم بيان کنم) منظور شايد سايت ھا باشد(در مورد اين که من چرا صفحات کامپيوتر 

 اما ھستند کسانی که آن شايد نوشته ھای من طرف تأئيد شما نباشند،. يکی اين که ھر قلم زن خواننده ھای خود را دارد

 شما محترم قرار نمی گيرد، هاگر اين مقاله ھا طرف توج. ھا را با ميل و اشتياق می خوانند و آرزوی نشر آن را دارند

سوم شما با ابراز اين نظر به کسانی اھانت می . بھای تان را صرف خواندن آن نکنيد و وقت گرانبه خود زحمت ندھيد

اطمينان دارم که اين افراد، گردانندگان سه سايت، از شغل و . را در سايت ھای شان نشر می کنندکنيد که اين مقاله ھا 

مسلک تان که بگذريم، در مسائل سياسی و اجتماعی و فرھنگی و فلسفی و دينی و اقتصادی خيلی بيشتر از شما وارد 

و چه را بايد نشر نکنند، به خصوص آقای بدون ترديد ھر يک از اين ھا می دانند که چه را بايد نشر کنند . ھستند

 چندين کتاب سياسی سنگين و معتبر "الم"آقای ! ً که شديدا مخالف کاربرد کلمۀ دانشگاه به جای پوھنتون ھستند"نوری"

را با دقت و زيبائی تمام ترجمه نموده اند و در مورد فھم سياسی ـ اجتماعی و فرھنگی و اطالعات عميق و گستردۀ دينی 

چھارم شما با طرح اين سؤال، بر کنار .  بدون اغراق کسی يافت نمی شود که آن را انکار کند"موسوی"ھبی آقای ـ مذ

 ديگری که شايد با ، از کسانگی کوتاه کنيدرا با مقراض خودکامن از اين که می خواھيد پر و بال مرغ انديشۀ آزاد م

له فکر تان قد نداده است که امروز مردم به أشايد به اين مس. ، نمايندگی کنيدشما ھم نظر نباشند، بدون گرفتن رأی آن ھا

و اگر خواسته باشند چيزی بنويسند، قلم به دست می گيرند . حدی از دانش رسيده اند که به نمايندگی کسی محتاج نيستند

و پنجم؛ شما محترم بايد ! ا بخشيدنخير است؛ از خرد ھا لغزيدن از بزرگ ھ. نويسند، ھر چه را که در سينه دارند و می

از اين غلط فھمی بيرون بيائيد که با تدوين يک لغتنامه حق داريد بر عرصۀ زبان و فرھنگ و ادب حکمروائی کنيد و 

 کسانی که سال ھا نشسته و ۀاگر تدوين يک لغتنامه چنين حقی را به کسی می داد، امروز ھم! حق ديگران سلب نمائيد

ی را عنوان می ئ را به وجود آورده اند چنين ادعاو کار فرھنگی نموده و ديوان ھا و فرھنگ ھادود چراغ خورده 

  .کردند، ولی ھيچ کدام مانند شما با بادۀ سر نکشيده، يا سر کشيده، دست به چنان کاری نزده اند

که مردم ما به اين کلمه از اين ھم که بگذريم، مگر شما محترم متوجه نشده ايد که من حداقل در سه جا  نوشته ام 

يک محل خاص، که در آن دانش و علم فرا می گيرند، و ما : "... ی نوشته ام ئاز جمله در جامی گويند؟ " پوھنتون"

  ..." بدان پوھنتون می گوئيم

، ھمچنان از نظر ای را که من در عبارت فوق به کار برده ام، از نظر مفھوم و معنئ"ما" می خواھم از شما محترم

آيا اين عبارت حاوی اين مطلب نيست که من کلمۀ پوھنتون را، ھرچند . نظوری که من از بيان آن داشته ام، تفسير کنيدم

  مالحظاتی در پيدائش و علل آن دارم، به عنوان يک کلمۀ قبول شده در زبان خويش پذيرفته ام؟

 بحث ،از سر تای پای نوشته! ت، آقای قيس کبيرمنظور از تمايز، تمايز لفظی نيس.  ديگر استعمال کلمۀ تمايز استۀنکت

ی است که در يکجا يونيورستی و در جای ديگر دانشگاه و در ئتدريس در مکان ھابر سر نبود تمايز در ھدف و اعتبار 

تغيير اسم و يا نام ھيچگاه : "ناميده می شود؛ ھمان گونه که شما محترم نيز نوشته می کنيد... جای ديگر ھم پوھنتون و

و چه مثال جالبی ھم داده ايد؛ ، ..."نمی تواند، گراد علمی يک مرکز علمی را تحت تأثير مثبت و يا منفی خود قرار دھد،

بلی ممکن است ده انسان با آن که دارای نام ھای مختلف باشند، ھمه يا راستگوی باشند و يا !! نام و شخصيت يک انسان

پيام . طور؛ ممکن فرق کنند، ولی قصد از به وجود آمدن شان يکی ستاسمای کانون ھای تحصيلی ھم ھمين. دروغگوی

  !من در آن نوشته، اگر آن را دقيق بخوانيد، البته يکی از پيام ھا، ھم ھمين است

ی که درپورتال شما نشر می شوند بار ھا ديده شده ئدر نوشته ھا: يک سؤال کنمدر اخير می خواھم با اجازۀ شما از شما 

توليد شده در فابريکه ھای توليد لغات کشور ايران به وفرت به کار می روند، چند مثالی ھم در نوشتۀ من است که لغات 

سر سازش " دانشگاه"سؤال اين است که شما تنھا با کلمۀ . که مورد نقد جناب شما قرار گرفته است، داده شده است
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ته ھای زبانی آن ھا سر سازگاری نداريد، چرا مانند آقای نداريد، يا با ھمه ساخته ھای زبانی ايرانيان؟ اگر با ھمه ساخ

ی که به شما می رسند، حذف نمی کنيد و به جای آن لغات سچۀ دری را به کار نمی ئ آن ھا را از نوشته ھا"نوری"

 که بريد؟ چرا از ميان صد ھا کلمه تنھا با يک کلمه دشمنی داريد؟ من می خواھم بنياد منطقی اين دشمنی را در حالی

  . صد ھا کلمۀ ديگر ساخت ايران را با آن که معادل آن در زبان دری موجود است با آغوش باز می پذيريد، بدانم

ن بايد گفته شود که اين سؤال تنھا برای دانستن منطقی است که شما را وادار ابرای بستن زبان لق کوته فکران و مغرض

بين اين دو ! ً حتما دانشگاه را به جای پوھنتون بپذيريد و به کار ببريدبه اين کار نموده است؛ نه اصرار به اين که شما

  خواسته فکر می کنم که فرقی موجود است؛ ھمينطور نيست؟

به ھر روی، ممنون از اين که درد دل تان را نوشتيد، در مورد نوشته ھای من ھر کسی که قصد نقد را داشته باشد، می 

سنگ را ده دبه "يد نقد باشد، نه مغشوش ساختن يک مطلب يا به اصطالح مردم عوام توانند نظرش را بنويسد، منتھا با

 !يا چھار نفر را دست به گريبان ساختن" انداختن

 پيروز و بھروز باشيد

٢٠/١٢/٢٠١۶  

 


