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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ دسمبر ٢٧

  من آنچه شرط بالغ است با تو می گويم

  بخش اول

  قيس عزيز،

قبل از آن . حدی که الزم است جواب بدھمبا احترام و به اجازه می خواھم به نکته نظريات شما محترم يک به يک، و تا 

  :به ترتيب آغاز می کنم. اما، من ھم آرزو می کنم روزھای رخصتی را با فاميل و دوستان به خوشی سپری نموده باشيد

ًـ ھيچ وقت نوشته ای را نقد نکنيد، مگر اين که آن را به درستی و تا آخر خوانده باشيد و آن نوشته واقعا قابل نقد باشد ١

 نقد درست آن است، که نوشته ای را که می ۀالزم. و شما به راستی چيزی باارزش و قابل شنيدن برای گفتن داشته باشيد

خواھيد نقد کنيد، به آرامی و بدون اين که احساسات بر شما غلبه نمايد، بدون پيشداوری و حب و بغض نسبت نگارنده 

نويسنده، حداقل دو بار بخوانيد و حسن و قبح آن را به تشخيص عقل يا ) کسی که چيزی می نويسد، ولی نويسنده نيست(

کوشش کنيد آن را خوب دريابيد و اگر برای تان ممکن . از روی انصاف بيان کنيد؛ نه از روی احساس و بی انصافی

 اين نکته ھم ذکر. باشد، نکات قابل نقد را در حافظه يا روی ورقی قيد بفرمائيد تا در موقع نوشتن دچار مشکل نشويد

نمی گردد، بلکه تمام مسائل زندگی ... ضروری ست، که آنچه گفته شد، تنھا شامل نص، موضوع، متن، مفاد يا کتاب و

  .   می کندءانسان را احتوا

شما که وقت برای خواندن يک نوشته نداريد، و به درستی نمی دانيد در آن نوشته چه مطالبی ذکر شده است ــ با چه 

چه نياتی ــ چگونه می خواھيد آن را نقد کنيد؟ نقد نوشته ای که انسان آن را به درستی نخواند و نفھمد، چيزی زبان و با 

در چنين نقدی نويسنده اگر از ده حرف بزند، منتقد با احتمال بسيار . خواھد بود مبتنی بر حدس و گمان يا پندار و انگار

حاصلی از آن به دست نمی آيد، جز نابودی وقتی که نادر است و می ًزياد از درخت ھا حکايت خواھد کرد، که مسلما 

ًتواند برای انجام کار مفيدی صرف شود؛ خاصتا برای شما محترم که کارھای تان زياد است و وقت تان کم؛ و نظر به 

  .  تان ھستندهی تان نظر ھا بيشتر متوجئشغل و مصروفيت ھای رسانه 

 ھای مستقيم و غيرمستقيم من در گذشته ھا در موارد مختلف، که شما يا آن ھا را جدی تنھا يک مشوره بود، مانند مشوره

  !نگرفتيد و يا وقت خواندن آن ھا را نداشتيد

ـ موضوع بيکاری و کار و محيط کار بھانه ای ست برای انسان ھائی که برای ھر کم کاری يا کوتاھی خويش در ٢

چندان دور با وجود دوازه ساعت کار، ھفت روز در ھفته، روز ھای نمن در . يک دليل ھستندامری در پی يافتن 

  . را به من داد" پرنويس"صفحاتی زيادی را سياه می کردم، تا حدی که آقای ھاشميان لقب نويسندۀ 
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صرف . شما فکر می کنيد، محيط کار من نسبت به محيط کار شما بھتر بود؟ اشتباه می کنيد، اگر چنين فکر می کنيد

 هز اين موضوع، آدمی که نقد می کند، يا می خواھد خود را در بحثی شامل و داخل کند، بايد برای رسيدن به کننظر ا

مطلب مورد بحث و برای خواندن دقيق يک متن يا کتاب، اگر در روز وقت پيدا نمی کند، از يک ساعت از خواب شب 

نقدی بدون درک متن و نقطه . م روی آن فکر نمايدخود بگذرد و نوشته يا متن مورد نظر را مرور کند و لحظاتی ھ

نظرات نويسنده، نه تنھا حاوی ارزش و متضمن تحسينی نمی باشد، که سبب اتالف وقت و آبرو ريزی منتقد نيز می 

  .  گردد

،  گفته ام، باز ھم می گويم"منطقی"که شما محترم می گوئيد من آن را " دانشگاه" بودن کلمۀ "معنی"ـ در مورد با ٣

. است... و" يونيورستی"و " پوھنتون"ی ا نيست، بلکه دارای عين معنامانند گذشته ھا، که لغت دانشگاه کلمه ای بی معن

ًضمنا اين را ھم بايد اضافه کنم، که ھر چيزی که ! از جانبی از کلماتی ترکيب شده است، که جزئی از زبان ما ھستند

 ست و ھم با منطق ھمراه اپس اين کلمه ھم با معن.  را ھم به ھمراه دارد موارد پديدۀ منطق است، در غالبادارای معن

ولی با آن ھم من ھيچ گاه نگفته ام و نه اصرار کرده ام، و نه می گويم و اصرار می کنم، که به جای کلمۀ . می باشد

 از عقده ھستند و ھمه خصوص در چنين زمانی که ھمه دل ھا پره پوھنتون کلمۀ دانشگاه مورد استفاده قرار گيرد ـ ب

  .  انگشت روی ماشه دارند

 کلمۀ پوھنتون را انتخاب و اختيار کردند، ايراد گرفته ام، و تنھاشکی نيست که من به اعضای پشتو تولنۀ وقت، که 

ھنوز ھم ايراد می گيرم؛ زيرا اين ھا بودند، که با آن عمل تعصب آميز و مخرب خود سبب خلق مشکل عظيم امروزی، 

  .دا می داند تا چه وقت ادامه خواھد داشت، برای ما شدندکه خ

ت به طور مثال به جای دواخانه کلمۀ درملتون را انتخاب أخر چه دليلی وجود داشت، که شخصيت ھای شامل آن ھيآ 

   ؟...کنند؟ مگر دواخانه اختراع ايرانی ھا بود، يا زايشگاه که زيژنتون شد، يا شفاخانه را که روغتون ساختند و

اعتراض من ھم در آن وقت و ھم امروز به اين نوع تشبثات پيش پای بينانه بود، نه به اين که چرا دانشگاه را به جای 

اعتراض من بر اين است، که اگر خوابگاه و ايستادگاه و قرارگاه و لشکرگاه و پناه گاه و ! بريم پوھنتون به کار نمی

 باشد، چرا کلمۀ دانشگاه نمی تواند درست و با امی تواند درست و با معن" هگا"مخفی گاه و ده ھا کلمۀ ديگر با پساوند 

  ! فقط ھمين؛ نه يک کلمه باال و نه يک کلمه پائين.  باشدامعن

می گويند پيامبر اسالم به اين . اگر شما از اين بحثی با اين صراحت به داليلی استنباط ديگری می کنيد، کار شماست

بر يا سخن نادرست يا ناشائستی از کسی به شما نقل کرد، ھفتاد و دو بار کوشش کنيد آن خبر يا عقيده بود که اگر کسی خ

اگر باز ھم به اين کار موفق نشديد، با احتياط آن را به عنوان يک سخن بد و منفی . سخن را خوب و مثبت تعبير کنيد

  !ن پيامبر را آويزۀ گوش ھای تان نمی کنيد؟شما و رفقای تان که الحمد هللا مسلمان ھستيد، چرا اين سخ. بپذيريد

اگر . آن بحث ھا، ھمه، تنھا بحث ھای تحليلی ـ تحقيقی ـ ادبی بودند، نه بحث بر سر کار برد آن يا اين کلمه در جامعۀ ما

ره آيا شما محترم در اين با.  حرفی بر زبان نمی آوردم"پدرام"گاه خالف کسانی مانند  من چنين قصدی می داشتم، ھيچ

کمی تعمق کرده ايد؟ فکر نکنم؛ زيرا اگر در اين خصوص کمی با سنجيدگی و تعقل الزم بر خورد می کرديد، نظر تان 

  !! در خصوص من امروز بايد چيزی ديگری می بود

نظر من ھميشه اين بوده است که اعضای محترم پشتو تولنۀ وقت، ھمان طوری که کلمۀ پوھتنون را برای : بر گرديم

شتو انتخاب کردند، کلمۀ معادل آن را برای زبان دری ھم پيدا و انتخاب می کردند و با اين کار ھم از بروز زبان پ

يکی را برای  زبان دری و ديگری را .  مشکالت آينده جلو گيری می کردند و ھم به غنای ھر دو زبان می پرداختند

از ارباب عقل و اصحاب . ز چيزی جست و جو می کردندبرای زبان پشتو ـ شايد بھتر می بود برای زبان ھای ديگر ني
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رود، نه اين که مانند افراد عادی و  علم انتظار بر خورد بی طرفانه و عام با قضايای اساسی و جدی در يک کشور می

  ! عامی عمل کنند يا نظر بدھند

ھان ديده مشکالتی را که آن انتخاب ، تحصيلکرده و جعالمع من از ھر يک از آن ھا اين بود، که با فھم و درايت يک قتو

يگانۀ آن ھا در آينده می توانست خلق کند، با روحيۀ حساس، زودرنجی و اشتعال پذيری بيش از حد افغانان، پيش بينی 

  .  خ به آب مانده از آن عبور نمی کردندونموده کل

گاه را به جای پوھنتون بايد بحث من ھميشه و در ھر زمان فقط روی ھمين موضوع می چرخيده، نه اين که دانش

اگر شما، مانند امروز، آن نوشته ھا را نسبت تراکم کار، يا ھر دليلی ديگر نتوانسته ايد به درستی بخوانيد يا به ! گذاشت

  !! ًدرستی درک کنيد گناه شماست، خصوصا وقتی قصد نقد راھم داشتيد

 از مو ھای بلوند زنان اروپائی که بدون دقت کامل در آن بحث ھا نازکی ھائی وجود داشتند باريک تر! قيس عزيز

  !   درک آن ميسر نيست، چه رسد به اين که کسی تنھا سطر اول و آخر يک صفحه را بخواند يا ھرگز آن را نخوانده باشد

 در صد به زبان دری تدريس می شود، من برای اولين بار از ٩۵ـ اين نکته را که چرا در پوھنتون ھای افغانستان ۴

درست است، ولی من قبل از اين با اين مطلب رو به رو نشده ام، اعتراف می کنم که در اين باره . زبان شما می شنوم

د صورت گرفته است ــ درھمين سه يا چھار سايتی که من روزانه ھيچ وقت فکر نکرده ام و نه تاکنون بحثی در اين مور

در اين جا و در اين زمان من نمی خواھم در . زنم، تا من ھم چيزی در باره می نوشتم بار سر می به طور معمول يک

بر نمی خواھم تاين خصوص صحبتی کنم؛ زيرا نمی خواھم احساسات مردم احساساتی بيشتر از اين جريحه دار شود، 

 و نمی خواھم  مردم ما بيشتر از اين از ھم  صد چنين حرف ھای جنجال برانگيز ھستند، دسته پيدا کندمغرضينی که متر

درمناطقی که مردم دری صحبت می : فاصله بگيرند؛ ولی يک نکته را می خواھم ھر طوری که شده است بيان کنم

 در اين جا ھا مطابق عالقه و خواھش مردم مکاتب و .کنند، ھيچ کسی تعليمگاه ھای خويش را به آتش نمی کشند

کسانی که خود ! ست، و بايد، در اين پوھنتون ھا به زبان خود مردم تدريس شوداپوھنتون ھا ساخته می شود و طبيعی 

می دانيد من . دست به تخريب تعليمگاه ھای خود می زنند، خود مسؤول به انحطاط رفتن خود و افول بخت خود ھستند

  می گويم؟چه 

بايد انتظار کشيد، زيرا عجله کار ھا را ھميشه خراب . از نظر من حل برخی از نارسائی ھای ما به زمان نياز دارند

زمان، اگر به آن وقت بدھيد، خيلی از مسائلی را که ما امروز قادر به حل آن نبوده ايم، حل ! کرده است و خراب می کند

  !مردم ما ھنوز به قدر الزم سرعقل نيامده اند. فکار مردم ھم متحول می شودمی کند؛ زيرا ھمراه با گذشت زمان ا

، ولی به صورت "اسم پوھنتون به دانشگاه تبديل شود"ًدرست است که شما مستقيما نه نوشتيد «: ـ نوشته می کنيد۵

، شما محترم در کمتر از سه ببينيد آقای کبير ] پ-نقل قول ويراستاری نشده [-»...غيرمستقيم برای آن پروپاگند می کنيد

يا چھار روز از نظری که با قاطعيت و قوت داده بوديد، چون نظر تان ھوائی بود و شما ھم به ھوائی بودن آن ملتفت 

پوھنتون و دانشگاه و "آقای سديد مقالۀ تحت عنوان «: در نوشتۀ اولی تان عنوانی من نوشته می کنيد! شده ايد، بر گشتيد

نقل [ »...که چرا بايد اسم پوھنتون را به دانشگاه تبديل کرد صفحه تحرير کرده ١١در " ايز ميان آن ھاباور به وجود تم

و در نوشته دومی تان، در نوشته ای که ھمين االن مورد نقد » ...به گفتۀ شما دانشگاه...  «يا]  پ- قول يراستاری نشده 

فھميده نشد » . نه نوشتيد اسم پوھنتون به دانشگاه تبديل شودًدرست است که شما مستقيما«: قرار گرفته است، می گوئيد

باالخره کدام يک از اين دو نظر تان درست است؟ گفته ام؛ يا نگفته ام؟ يا اين که با ايما و اشاره و حرکت چشم و ابرو 

فته، ولی با ايما و اشاره آن را وانمود کرده ام؟ اگر گفته ام، بفرمائيد که من در کجا آن را گفته ام؛ و اگر به صراحت نگ

و با عالمت و استعاره و رمز يا به شکل سرگوشی و زيرگوشی و پچپچ قصد تلقين آن را داشته ام، چه وقت، در کجا و 
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رود که نزد اھل خرد اعتبار سخن و اعتبار خود تان  چگونه؟ از ھوا گز نکنيد، زيرا با از ھوا گز کردن، امکان آن می

  !  از بين برودًخدای ناخواسته کامال

اگر از من می شنويد، بھتر است برای حفظ اعتبار و حيثيت تان، اگر نمی ! نمی دانم در برابر شما محترم چه بگويم

خواھيد بيشتر از اين صدمه ببيند، پيش از اين که چيزی می نويسيد، به خصوص وقتی نوشته ای را نقد می کنيد، 

باور کنيد که من ! ی انديشه کنيد؛ يا به اصطالح عام آن را تول و ترازو کنيدپيرامون آنچه که می خواھيد بنويسيد، کم

  !ًقلبا آرزو ندارم کسی در مورد فھم و دانش يا شخصيت شما تصور نادرستی پيدا کند؛ باقی خود دانيد

  من آنچه شرط بالغ است با تومی گويم

  تو خواه از سخنم پند گير خواه مالل

  حافظ

و مستدل نيست، که نوشته ای را نقد می کنيد و وقتی سؤالی به شما راجع می شود، نوشته می ـ کار شما کارعلمی ۶

پرگراف دوم قابليت جواب را ندارد، زيرا اول وقت آن را ندارم و ديگر ضرورت آن را مانند ديگر سايت ھا «: کنيد

  ] پ- نقل قول ويراستاری نشده است [ -» .نمی بينم

  : ًشما محترم می خواھم چند نکتۀ ضروری را به شکل کامال مختصر به عرض برسانمدر اين مورد ھم به اجازۀ 

ــ شما که وقت و حوصله نداريد، چرا يک نوشته را نقد می کنيد؟ آيا شما نمی دانيد که نقد يک نوشته می تواند خود نقد 

يک " ۀسير و پودين"وند؛ تا اين که ھا ماه ھا ادامه پيدا کند و ده ھا نوشته رد و بدل ش" تو بگو و من بگو"شود و 

ست يا اموضوع معلوم شود و صحت و سقم يک مسأله برمال گردد؟ يا فکر می کنيد نقد کردن يک نوشته ريشخندی 

خواھش من از شما محترم اينست که، به تکرار می گويم، اول برای خواندن يک ! کسی نوشتۀ شما را نمی خواند؟

  پيدا کنيد؛ و بعد قلم نازنين و طالئی تان را بر داريد و آن را نقد بفرمائيد؟نوشته وقت و حوصله و توانائی 

ــ من از شما سؤال می کنم که چرا آن قسمت قابليت جواب را ندارد؟ من، و شايد برخی از خوانندگان نوشتۀ خودتان می 

  ! خواھيم علت آن را بدانيم

ديروز در دريچۀ ابراز . سؤالی که به شما راجع می شود، جواب بدھيدًقاعدتا وقتی شما بحثی را آغاز می نمائيد، بايد به 

و اين نظريات انحرافی : "... می باشد، خواندم" هللا محمد"نظريات سايت افغان جرمن جملۀ زير را که مربوط به آقای 

او  ] پ- اری نشده است نقل قول ويراست[- ."از کدام نقطه نظر انحرافی بود در غير آن خواننده در تاريکی باقی می ماند

ست صحبت کند، می خواھد ابا ذکر اين جمله از کسی که نمی خواھد پيرامون مطلبی به نام اين که آن مطلب انحرافی 

خواھش او از نويسنده ای که نمی خواھد روی موضوع خاصی . ستابپرسد که از کدام نقطۀ نظر آن مطلب انحرافی 

خواننده حق دارد چنين تقاضائی از نويسنده داشته باشد و . اريکی بيرون سازندصحبت کند، اين است که ايشان را از ت

  ! نظری ارائه شده است که مبھم است و بايد باز شود. نويسنده ھم مکلف است به پرسش خوانند پاسخ بدھد

ًلطفا آن را . مانده استدليل اين تصميم شما برای ما مجھول  !شما نيز، حداقل بايد خواستۀ خوانندگان تان را ارج بگذاريد

  ! اين گونه جواب دادن ھا که شيوۀ مناظره و بحث و گفت و گو نيست، عزيزم! روشن کنيد

شيوۀ معمول ميان . بنويسيد که بيھوده ھستند، اما با ذکر داليل مقنع و متقن و خرد پسند! سخنان من بيھوده ھستند؟ قبول

ناظره و مباحثه، تا جائی که من می دانم، ھمين است؛ نه جواب انسان ھای صاحب اعتدال و مردمان بافرھنگ در م

ُدر ملکی که من زندگی می کنم قاعده و فرھنگ مردم ھمين است، شايد در آن ". يک نه و صد آسان"يا " سر به ھوا"
  !   ديگری رسم باشدۀ ھا که شما زندگی می کنيد و با کسانی که شما محترم سر و کار داريد شيویجا
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 و به ھمين دليل می خواھيد لغتنامه ای را با  مه مھمتر اين که چرا شما که خواھان پاگيزگی زبان دری ھستيدــ از ھ

را در زبان خود داريم، لغات " و توليد" بند"و " تبليغ" و درحالی که ما کلمات  مشکالت بسيار زياد تھيه کنيد

  بريد؟  را به کار می"پرودکت"و " پرگراف"و " پروپاگند"

؟ اين !ی که خود مروج کلمات بيگانه باشد، چگونه می تواند ادعای مبارزه با تھاجم فرھنگی اين و آن مھاجم را بکندکس

تذکر را به عنوان يک مثال بپذيريد و در روشنی آن به سائر نوشته ھای خود و دوستان تان انديشه کنيد؛ انديشه کنيد، که 

رسانه ھا و ميديای افغان گله و ھم «. يرانيان در آن ھا استفاده شده استبار ھا از اين گونه کلمات و کلمات ساخت ا

اين کلمات در اولين سطر يکی از نوشته ھای دوستی از دوستان و معلمی از معلمان شما » ...اظھار تشويش کردند

  . عزيز به کار رفته است، که به مثابۀ مشت نمونۀ خروار خدمت تان پيشکش شد

 انگليسی است که در بر گيرندۀ تلويزيون، روزنامه ھا، Mediaيرانيان، و ميديا ھم فارسی شده کلمۀ کلمۀ رسانه ساختۀ ا

قاموس کبير "شايد ايشان به نسبت کبر سن نتوانسته اند به خود زحمت مراجعه به !! مجله، راديو و ديجيتال می باشد

  !بردند؛ و شما ھم ا که در آن موجود ھستند، به کار میًرا بدھند، در غير آن حتما معادل دری اين سه کلمه ر" فغانستانا

   پايان بخش اول

 ادامه دارد
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