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 1۱/۴۰/۴۴1۰                      اکبر یوسفی دوکتور محمد
 

 بر گلیم بمانید!
 

وجود دارد که ورد زبان عام و خاص شده است. مردم ما بعضاً  یبه این مفهوم در زبان های ملی ما هم تکیه کالم
می  نیز با کلمات مشابه توښمعادل به این عبارت هم، چنین افاده می کنند: "پا از گلیم تان درازتر نکنید"، در زبان پ

انتخاب شده  از زبان "آلمانی"، ترجمۀ آن با همین کوتاهی در عنوان  .«لیری مه غزوه یکمبل یښه ترخپلگویند: "پ
 :گردد است، که چنین ذکر می

 

 "Auf dem Teppich bleiben( و بزبان انگلیسی هم معنی معادل احتمالی آن "carpet Stay onخواهد) چون در بود .
طرف، شهرت خاص در قالین "بافی" نیز کمائی  ه اینبهای با استعداد، از "قرون" متمادی  جامعۀ ما هم انسان

قالین های "سرخ و سفید و رنگا رنگ" می بافند، که در سراسر جهان بفروش می رسد. بناًء برای همه  ،نموده اند
 ند، خطاب شده می تواند: شابدگی شان قالین داشته آنهائی هم، با استفاده از فرصت، که ممکن در زن

 

"بر قالین پر قیمت تان بمانید". چنین حدس زده می شود که ممکن در همه جوامع و فرهنگ ها، چنین "مفهوم" 
مشابه در حیات انسان ها، افاده گردد. هیچ جامعه از "عنعنوی" گرفته تا "متمدن" امروزی، یعنی صنعتی پیشرفته، 

فاقد" نورم های "اخالقی" نخواهد بود. آداب و طرز برخورد با یکدیگر، حفظ "کرامت انسانی" و حفظ کامالً "
کرامت کالم،  که ممکن در جوامع مختلف، تفاوت هائی هم در افاده داشته باشد، اساس "همبستگی" اجتماعی و 

 همکاری بین انسان ها را تشکیل می دهد.
 

 یبهر صورت با قبول "ریسک" حدس زده شده می تواند که استعمال این چنین "جملۀ کوتاه" می تواند، موارد زیاد 
هم برای تذکر داشته باشد. خالصه اینکه در همه موارد ای که، کسی از حد معین حقوق، توان جسمی، صالحیت 

توان بحیث "هوشداری" ذکر کرد. اگرکسی از ودات انسانی، پا فراتر بگذارد، می اعلمی و قانونونی و غیره مر
سرحد توان خود، بعنوان مثال وزن "ثقیل" را بلند کند، ممکن است "مهره های "کمرش عیبی شود، یا با "گوشت 

 پارگی عضالت" وهم به اصطالح  مردم ما، با "ناف رفتگی" روبرو شود.
 

مع مجهز" با "علم و تخنیک"،  اصطالح دیگر هم غیر از آن، در جوامع "متمدن" و "آزاد" صنعتی  یعنی در"جوا
"(  و بزبان civil courage" یا بزبان انگلیسی )"جرأت مدنیمروج است، که در برخی از جوامع "نامدار"، بعنوان "

از جانب کس  از جوامع وقتیبعضی  در"( و بعضاً هم بزبان ما "جرأت اخالقی" نیز می نامند. Zivilcourageآلمانی )"
های دیگر، تخلف از قانون و یا نورم های "اخالقی و  فراد معین، در برابر یک و یا مجموعۀ از انسانویا ا

فرهنگی" صورت گیرد و یا تفوق غیرعادالنۀ "قوی" بر "ضعیف" را ببینند، در صورتیکه، پاسداران قانون وحود 
  از"ضعیف" دفاع می کنند. نداشته باشند، انسان های دارای "جرأت مدنی"، برخود خطر را قبول نموده

 

چنین "جرأت" را در قدم اول ممکن همه انسان ها، نداشته باشند و یا اینکه نظر به شرایط معینه نخواهند چنین قدم 
را بردارند. انسان های "هوشیار" و آگاه  با "تجربه"  ممکن ترجیح دهند و بگویند، که "ابلهان" را خاموشی. در 

من، هم چنان کسانیکه در تحت نام "علم"، از حق اظهار نظر برای خود، طوری استفاده جوامع متمدن قانونی و ا
نمایند، که گویا "عالم همه علوم" باشند، در "دیالوگ های دوستانه"، به چنین افراد، بخاطر "خاموش ساختن" آنها، به 

 آنها، "فاضله افزایان عقل" نیز خطاب می کنند.
 

با انکشافات جدید و سریع در ساحۀ "تکنالوژی" اطالعاتی و تطبیق آن در قریب از دیر زمان است، که بخصوص 
همه ساحات زندگی بشر، بدون "شک و تردید"، فرهنگ جدید، با تغییرات مشهود در "طرز فکر" انسانها، بوجود 

در کتگوری آمده است. جای شک هم بوده نمی تواند، که عامل "دسترسی" سریع به منابع "علمی" و "معلوماتی"، 
"علما" و "متخصصین"، یک "تندنس" جوان شدن نیز، بمشاهده رسیده می تواند و در برخی از جوامع، متناسب با 
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آهنگ رشد اقتصادی، علمی و فرهنگی، بر دامنه و عمق "آگاهی" آن جوامع  انسانی افزایش بعمل آمده است. در 
 تحصیلی  نیز توسعۀ غیر قابل پیش بینی دیده است.  -ی همه "ساحات" علوم، البته تقسیم اختصاصی رشته های علم

 

در آغاز "دهۀ هفتاد" قرن بیست، بعنوان مثال بیاد آورده می شود، زمانیکه نویسندۀ این مطلب مشغول تحصیل در 
رشتۀ ریاضی بوده است، مضمون جدید، در بعضی از پوهنتون های "غربی"، در تحت نام "انفرماتیک"، در 

توت ریاضی" تنظیم گردیده بود. تا آنزمان، اثری از "کمپیوتر"های "شخصی" وجود نداشت. شاگردان چوکات "انستی
رشته های مختلف انجنیری طور مشخصتر، همه قادر به خرید "ماشین های حسابی الکترونیکی نسبتاً نو تولید" 

وسیله "جز" مواد درسی نیز شامل نبوده اند. تا آنزمان از "خط کش حسابی" یا "سالیدرول" استفاده می شد و آن 
بوده است. ازاین نمونه ها بخاطر این هدف تذکر داده شد، تا توجه دوستان خواننده با پیشرفت های وسیع علمی 

 تخنیکی اقالً در یک ساحه، بعنوان نمونه یاد آوری گردد. 
 

کار "تحقیقاتی" و یا تحلیل و  فرق فاحش میان آموزش اساسات و "میتود" های علمی در پوهنتون ها،  با پیشبرد
تجزیۀ موضوعات و یا "تهیۀ گزارش" معلوماتی از یک وضعیت، نظیر نوع کار "ژورنالیستیکی" وجود دارد. اینرا 
هم باید درنظر بگیریم که در هر رشته اسناد معین یا اعتبارنامه موجود است، که بر اساس تثبیت "مهارت علمی"و 

تلف"، بعد از "سپری" نمودن، امتحانات الزم در برابر مقامات "علمی رسمی" و "فنی" و بر اساس، مدارج "مخ
شناخته شده، از جانب "ادارات رسمی" به شخص معینه تفویض می گردد. در هرکشور مراکز معین هم وجود دارد، 

که چه شخصی و چه "دولتی" است، در تحت نظر علمای مختلف و  مصارف "هنگفت"، در چهارچوب یک طرح 
تیوریک معین و پالن های دقیق، به مطالعت و تحقیقات هدفمند، چه در عمق "ابحار"، چه در "زیر تپه ها" و چه 

 در "البراتوار" های مغلق "مجهز"، جریان دارد. 
 

نتایج تحقیقاتی هر بخش اختصاصی، فقط توسط همان مقامات معتبر علمی تهیه می گردد، تا بر طول شعاع دائرۀ 
علمی بیفزایند. افراد غیر "مسلکی" صالحیت آنرا ندارند، تا از خالل نتایج علمی مسلک "بیگانه"، خارج از ساحۀ 

ند. حاجت به تفصیل نسیت. نبودن را کرده بتوا "نا درست"یا  "فهم" علمی خود در آن رشته، قضاوت "صحیح" و 
ایج اعالن شده، فرا گیرد و یا در جهت پخش معلومات درست تالبته هر کس می تواند، تا حد توانش معلومات را از ن

به "روشنگری" بپردازد، اما هر ترشح "ذهنی" و "خیالی" افراد، ولو خود آنرا "علمی" بدانند، حتماً علمی شمرده 
 تواند. شده نمی

 

در جهان ما در طول تأریخ، در ساحات بی شمار منجمله در بارۀ خصوصیات حیوانات و انسان ها توسط  
دانشمندان مختلف، برای اهداف مختلف تحقیقات صورت گرفته است. از جملۀ مشهور ترین آنها، از نگاه اجتماعی، 

غ و پرنده های گوناگون نام برد. در جمله، همه می توان از اجتماعات انواع "مورچه ها"، زنبور عسل" و یا  مر
ساله بر حجم معلومات موجود افزایش بعمل می آید. صرفنظر از تفصیل، یک زمان تحقیات و مطالعات "داروین"، 

قریب به  بیش از یک ونیم قرن، انسان ها را با خود مصروف ساخته است. متأسفانه استفادۀ نا درست ای که 
"بیولوژیکی"، بنفع "آیدیالوژیکی" "نازی ها" و حرکات "برتری" نژادی نموده است، در جهان "فاشیزم" از نتایج 

ت هر کس بعنوان "علم" مهر اامروز بسیاری از نظرات آن وقت، "نا درست" شناخته شده، حال هم، نباید بر تصور
 زده شود.

 

"خانه"، که در ساحۀ اقتصادی بیشتر هدف پس از یک دورۀ نسبتآً کوتاه، بعد ازنفوذ "کمپیوتر" در "محل کار" و 
"پول ساختن" سریع مطرح بوده است، در "تقسیم کار"، انتخاب بیشتر به "جوانان" گزارش می یافت. حال بعد از 
اینکه در برخی از ساحات، انکشافات تخنیکی خیلی پیش رفته است، موضوع "مفدیت" و هم چنان، جلوگیری از 

تجارب علمی "کالنساالن" نیز بحث ها جریان دارد، که البته عمق و وسعت این مطلب تشنجات و غیره، ضمناً روی 
را نمی سازد. زیرا در فرهنگ های مختلف، موقف "پیر" و "جوان" و یا "نقش" "زن و مرد" و هم چنان سطح 

ندگی تخنیک مروج و سائر تغییرات کمی و کیفی در حیات اقتصادی انسان ها، در جوامع مختلف با سطوح ز
متفاوت، بعنوان محرکۀ پیشرفت به مدارج باال تر مورد توجه قرار می گیرد، نه "تخیالت"  فکری دور از واقعیت 

 عینی افراد.
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انگیزۀ نوشتن این مطلب کوتاه، در حقیقت دو موضوع بوده است. یکی عدم مراعات نزاکت های معمول در نوشته 
لند پروازی های برخی ها در تحت نام "تحقیقات علمی"، روی هر های بعضی از هموطنان و دیگری تا حد معین ب

موضوع و حتی خارج  از ساحۀ دانش مسلکی افراد و رسوا تر از همه ، که بعضاً ممکن شناخت حد اقل از 
بخش علم را هم نداشته باشد، بیشتر از دانشمندان آن بخش به پر حرفی و "فضل فروشی"  آن "ترمینولوژی" های

 پردازند. مشهود می 
 

هر ساحۀ از علوم از خود "دیسیپلین" خاص می داشته باشد. هدف اینجانب جلب توجه هموطنان افغان خارج از 
کشور است، که کتگوری های مختلف اجتماعی را، چه از نگاه "سن"، و چه از نگاه "تحصیل" و "مهارت های 

یرد. ما در خارج از وطن "پراگنده" هستیم، مختلف حرفوی و علمی" وغیره، در کشور های مختلف، در بر می گ
اما از طریق "انترنت" باهم نزدیک ساخته شده ایم. ما عالوه از آنکه ممکن منشاء اصلی "پدران" خود را از 

و بلکه در نسل جوان ما،  و در آن مدغم شده ایم، "افغانستان" بدانیم، ام نه تنها از فرهنگ های مختلف آگاهی داریم،
 بحث ۀتفاوت های زیادی وجود دارد، که نیروی تحمل نظرات مختلف و آمادگی به شیوآنها نیز،  " های در "دلچسپی

داشته باشیم. اینرا هم در نظر  را بحیث هموطن استدالل منطقیباید استعداد هم آمادگی به و  متمدن را می طلبد
وجود  از گذشته، بقایای "فکری" نا درست داشته باشیم، که در نسل های "کالنسال" ما هم عالوه از خاطرات تلخ 

عالوه از آن، هر  ه اند، نیازمندی جدی صحبت معقول بین آنها نیز دیده می شود.باخود حفظ نموداست که از دهه ها 
( Nostalgieا هم، با انواع مختلف "دلگیری" به وطن مبتال بوده  و اگر بهتر گفته شود، از "نوستالگی" )هیک از آن
(، انتظارات مختلف و حتی متضاد و گاهی هم دور از واقعیت و غیر قابل عملی شدن را nostalgiaلجی" )یا "نوستا

از خود تبارز می دهند. این معلومات هم در دست نیست که چه تعداد ما در کدام کشور  بسرمی بریم. درتابعیت 
برای چه  دام قانون دولتی قرارداریم.فعلی کدام دولت و یا "دولت ها" و بعبات دیگر در تحت حفاظت ومصونیت ک

آماده خدمت و زندگی هستیم. کالنساالن "ناکام" ما، تا هنوز که به اصطالح  مردم ما پا های آن ها،  نوع یک جامعه
بر لب "گور" رسیده، بخاطر حفظ مقام و تا دو گوش غرق در خود خواهی و خود پرستی، "اشتباهات" خود را 

 اصالح ناکرده، به "گور" می برند.
 

 پایان
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