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مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد

۲۰۱۵/۰۸/۳۰

داکترغالم محمد انصاری

سخنی چند در مورد «لقب استادی» و« قاموس دری»
وقتی افراد ،زندگی خود را در محیط سپری نموده باشند که سالم و پیشرونده نبوده و فرهنگ حاکم محیط زیست
شان که افکار اجتماعی شانرا شکل و محتوا میدهد ،قرون وسطائی وعقب گرا باشد ،آیا میشود از آنها ،ولو در
ظاهر امر زیبا کالم بوده و حرفهای قلمبه وسلمبه بگویند و برای ارضای خاطر ناجور خود ،تک رو و «من»
اندیش باشند ،امید یک حرکت سالم در یک مجمع پیشرونده و با زمان در حرکت افتاده را داشت؟
تجارب بشری در ساحۀ اجتماعی  -حیاتی نشاندهندۀ این واقعیت است که این گروپ از افراد نمی توانند بنابر
تأثیرات منفی محیط زیست که در آن افکار شان رشد و قوام یافته اند مسؤولیت پذیر و صالحیتدار شده ،آمادۀ یک
حرکت سالم اجتماعی باشند چه رسد به اینکه بتوانند نقش سازنده و پیشرونده ایفاء نمایند.
خصلت عمدۀ این نوع افراد رد دیگران و تأئید خودشان می باشد زیرا آنچه از محیط اجتماعی شان در ساختار های
فکری آنها قوام یافته است ،عقده ای احساس خورد بودن و بی ارزش بودن است که این حالت از نظر روانی افراد
مصاب را وامیدارد تا این کمبود تصوری شانرا به شکلی در محیط زندگی جبران نمایند .و آن اینست که از خود
متاع ظاهرأ خوبی در بازار ،برای فروش ،عرضه نمایند و از این طریق ارضای خاطر مریض خود شان را بکنند
که البته از نظر طب روانی – اجتماعی امری خوب هست ،که این نوع افراد برای رفع عقده های شان از همچون
روش ها استفاده نمایند تا از تأثیرات ناگوار عقده های متراکم ایشان ،که میتوانند خیلی خطرناک و کشنده در جامعه
باشد ،جلو گیری شود .ولی در طویل المدت از آنجائیکه برآمد های این نوع افراد تک رو و خود بین ،تأثیرات
اغواگرانه و عقب گرایانه میتوانند بر جامعه داشته باشند ،از نظر حقوق اجتماعی و طب اجتماعی ،در یک سیستم
سالم اداری – صحی ،حق تداوی رامستحق اند.
با این مقدمه ای کوتاه میخوام خدمت گردانندگان پورتال به عرض برسانم که تالش نکنند روی کسانی سرمایه
گذاری کنند که دارای مشکالت ذکر شده ای فوق بوده ،تاریخ شان ختم شده ،عقب گرا و زن ستیز اند .به سطح
همچون افراد قابل تداوی تنزیل نمودن و آنها را در مورد قاموس دری و یا اعطاء لقب "استاد ادب دری" به دو زن
اجتماعی ،پر کار و توانمند کشور ،صاحب صالحیت دانستن و طالب نظر شدن ،قطع نظر از اینکه ضیاع وقت
است ،مانع راه پیشرفت و تکامل فعالیت های پورتال و ازین طریق میدیای افغانی میباشد.
از محترم انجینر قیس کبیر و محترم انجینیر فرید فهیم ،این مردان پرکار و مصمم در سطح ایجاد پورتال ملی افغان
ها ،خواهشمندم تا ازین پس از فرستادن ایمیل های «نوازش دهنده» به همچون افراد «لطف» بیجا ننموده ،خود
داری کنند و سعی نمایند کسانی را بنوازند که سزاوارند و نوازش را با نوازش پاسخگو اند .گفته اند( :قدر زر
زرگر بداند قدر جوهر جوهری)
اتهام «بدعت» بستن و« مضحک »نامیدن پیشنهادات داکتر صاحب خلیل هللا هاشمیان در مورد دادن القاب استادی
به دو شاعرۀ توانا ،زحمت کش و ملی کشور ،هر یک خانم صالحه وهاب واصل و خانم شیما غفوری ،از جانب این
وطندار عزیز ،که حتی از برآمد با نام اصلی خود در ساحه ای اجتماعی عار دارد ،و از افشاء هویتش وهم دارد،
نشاندهنده ای عمق تشوشات روانی وی است که روی این اساس فاصله گرفتن از چنین افراد در این مقطع حساس
.
کشور و جهان ،به سود پورتال و جامعه ای ما خواهد بود.
در مورد ایجاد «قاموس دری» که کارش عمأل در جریان است و استاد هاشمیان صاحب با طرح عملی این خدمت
تاریخی شان ،راه را برای این حرکت باز نموده اند ،از هموطنان عزیز ما که هنوز از قرن  ۱۹و ۲۰بیرون نبرآمده
اند ،نظر خواستن ،ضیاع وقت است .زیرا قرن  ۲۱که قرن معلومات ،انرجی ،فرکونس و میدیاست ،هنوز برای
ایشان بیگانه بوده و از اینرو نمی توانند درکی از خواسته های قرن  ۲۱مبنی بر میدیائی ساختن قاموس ها در
مسیر حرکت تکاملی جهان داشته باشند ،چه رسد به اینکه بنا به اعتراف خود شان صالحیت نظر دهی مثبت داشته
باشند .که اعتراف صادقانه ای شان قابل قدر است.
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فلهذا از گردانندگان پورتال تمنا دارم تا از چله ای سرد امید گرمی ننموده و انرجی خود را بیجا مصرف نکنند و با
هر کس ،نظر به اعمالش برخورد علمی ـ اجتماعی نمایند تا خود مأیوس نگردیده و اگر کوه های تصورئی شان
زمانی موش زائید ،بدانند که عمل اجتماعی افراد ،محک و معیار علمی ـ اجتماعی برخورد ها و مواضع شان نسبت
به افراد ،دانشمندان ،دولت ها و غیره باشد.
زنان در قید ستم مضاعف کشور و جهان در قرن  ،۲۱شایستگی هر چه بیشتر پشتیبانی و دفاع از مواضع علمی،
فامیلی ،اجتماعی ،مدنی و حقوقی را به خصوص از طرف مردان ،دارند تا دوشادوش همدیگر ،با یک نوا با حمله
ویورش علمی ـ اجتماعی ومدنی برکاخ ،حاکمان جهل و وحشت در کشور و جهان ،راه نجات بشریت را از پرتگاه
نیستی به سوی افق روشن جامعه ای انسانی و رسیدن به مقام انسانیت حتمی سازند.
به امید پیروزی ها و همبستگی هر چه بیشتر عاشقان راه انسانیت ،ادیبان ،شاعران ،رادزنان و رادمردان کشور و
.
جهان.
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