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شاید که پلنگ ها ی خفته باشند
اگر از پيشداوری عجوالنه در مورد خود ستايی نهراسيم و واقعيت ها را که
اظهرمن الشمس اند و همه گان به آن معترف و اذعان دارند بيان کنيم ،می بينيم
که واقعآ (شغنان) اين سر زمين صعب العبور ،کوهستانی و منزوی در دامن خود
چه شخصيت ها وعالمان دينی ومذهبی تحت نام پير ،خليفه ومال و تحصيلکرده ها
تحت نام مدير ،معلم ،مامور وميرزا وشاعران و نوازنده گان و هنرمندان عرصه
های مختلف هنر را در دامان خود پرورانده و درعصرحاضر نيزچنين شخصيت
های معتبرو مجهزتربا علم ودانش عصر ،داشته ودارد که مايه سربلندی و افتخار
همه ما ميباشند .موجوديت يک موسسه تحصيلی تربيه معلم ،بيشتراز 35باب
مکتب ليسه ،داشتن اضافه تر از  64يا  64داکتر ،تعداد قابل حساب استاد و معلم،
انجنير ،فارمسست ،حقوقدان ،تحصيلکرده های عرصه های کشاورزی ومالداری،
نظام وغيره وغيره ديگران را نيز بهت زده ساخته و درين فکر فرو برده که
درين چه رمز ورازی وجود دارد؟ اگر به غلو گويی متهم نشوم شايد ولسوالی ای
در بدخشان پيدا نشود که معلم يا معلمين شغنانی به تدريس درمکاتب آن مصروف
نباشند وشايدهيچ موسسه تعليمی يا تحصيلی عالی در واليات چون بدخشان ،تخار،
قندز ،مزارشريف ،شبرغان ،بغالن ،کابل وننگرهاريافت نشود که يک تحصيل
کرده شغنی از آن موسسه فارغ نشده باشد يا اينکه مشغول تحصيل در آن موسسه
نباشند.
نگاه مختصر به تعداد وارقام طويل اين تحصيلکرده ها ،دانشمندان ،و شخصيت
های فرهنگی ولسوالی شغنان سوالی در ذهن خطورميکند که چرا بعد از فراغت
که اکثرآ با درجات عالی بوده ،پيشرفت وترقی بعدی آنها بطی گرديده وحتی
توقف می کند .آيا مشکالت زندگی ودشواريهای اقتصادی مانع رشد وپيشرفت
بعدی آنها ميگردد يا اينکه محيط اجتماعی مناسبی وجود ندارد ؟ طوريکه يکی از
شخصيت های معاصر کشور طی يادداشتی در مورد (عديم) اين عالم وشاعر
شغنی که از دانش واستعداد عالی بر خوردار بود با حسرت وافسوس افزود که
اگر محيط اجتماعی مناسب ميداشت(شاعر ملی)مي شد.اگر چنين موانع در
برابرديگر شخصيت ها و تحصيل کرده های ما نيز مطرح باشد؟ پس اين محيط

اجتماعی وزمينه های رشد را آيا حکومات يا مسوولين دولتی وظيفه دارند که
فراهم سازند يا اينکه خود ما نيز مسووليت داريم؟ مسلمآ همه ما مسوؤليت داريم
وبه گفته عده ای از دوستان اگر (به جنبيم) و به اندازه توان و امکان اين زمينه ها
را مهيا سازيم ،ميتوانيم نقش و سهم خوبی در رشد وانکشاف بيشتر استعداد های
راکد ودر زير خاکسترپنهان مانده اداء نماهيم .تجربه فعاليت چند ماهه (سيمای
شغنان) نشان داد که :دانشمندان ،پژوهشگران ،شاعران و فرهنگيان شغنان مطالب
دلچسپ ،مفيد وآموزنده را در اختيار همه ما گذاشتند و در ضمن ذخيره های از
دانش و تواناهی خود را به نمايش گذاشتند .ميخواهم در اينجا تنها از (نوروزعلی
ثابتی) مثال بياورم که اين جوان با استعداد و تحصيلکرده از نور دريچه يا روزنه
( سيمای شغنان) استفاده نموده و فهم ،دانش  ،تواناهی وتالش خويش را مانند
ديگران به نمايش گذاشت وما را جرأت بخشيد تا با خوشبينی حکم نماهيم که
(شايد پلنگ های خفته باشند) اگر( سيمای شغنان) نميبود چنين استعداد ها نا
مکشوف باقی ميماندند و اگر همه ما يا اکثريت ما دست بدست همديگر داده
پروگرام های مفيد ديگر را روی دست بگيريم زمينه های خوبی برای رشد
استعداد ها در عرصه های مختلف فراهم خواهد گرديد .با ذکر مطالب پراگنده
فوق چند موضوع را بعنوان نتيجه بحث بشکل پيشنهاد گونه حضور دوستان
مطرح مينمايم:
-3مطالبی که به همه مردم شغنان تعلق ميگيرد ومطرح ميشود ،بايد بصورت
منظم و مرحله به مرحله تعقيب و به سر منزل مقصود رسانيده شود .مثال الفبای
زبان شغنانی بشکل خيلی ها عالی در سيمای شغنان مطرح ومورد بررسی
وابرازنظرهای همه جانبه قرار گرفت ،اگر امکانات جمع شدن تمام صالحيتداران
اين عرصه در زير يک سقف ممکن نباشد؟ بناء طبق نظر وپيشنهاد انجنير
صاحب (اسرار)هرچه زودتر يک يا چند نفر توظيف گردند تا شکل توحيدی آنرا
ترتيب و به مراجع مربوطه(وزارت معارف ،اکادمی علوم و)...رسمآ تقديم نمايند
تا در مورد تجديد نظرکتب درسی ترتيب شده اقدام شود و قدم های بعدی در مورد
قاعده يا دستور وجمع آوری لغات آن بر داشته شود ،اين دستآورد بزرگ سيمای
شغنان خواهد بود و در ضمن تشويش آنعده از دوستان در مورد اينکه( شايد
پروسه کارالفبای زبان شغنانی متوقف شود يا اينکه فدای مصلحت های شخصی يا
گروهی گردد)نيز مرفوع گردد.
-4آيا ممکن يا زمان آن مساعد است که شغنان يک هيت مشورتی عمدتآ
متشکل از شغنانی های مقيم شغنان وخارج آنرا داسته باشد؟ که از مردم شغنان

نمايندگی نموده  ،مشکالت و پروژه ها را به مراجع دولتی وموسسات خارجی
رسانيده ،کمکهای آنهارا جلب نمايد( .طرح" نوجو" يا هر طرحيکه مورد قبول
اکثريت باشد ميتواند اين خالء را پر کند).
 -5آيا ممکن است که يک نشريه (مجله) داشته باشيم؟ که مطالب تحقيقی
وپژوهشی دوستان درآن نشرو به عنوان مآخذ حفظ گردد.
 -6بدون شک دانشمندان ونويسندگان عرصه های مختلف داريم ،بناء دوستان
يا بصورت انفرادی يا گروپی روی موضوعات معين تحقيق و پژوهش نموده
نتيجه تحقيقات خود را نه تنها از طريق سيمای شغنان يا سايت های ديگر بلکه
بصورت جزوه يا رساله بدست نشر بسپارند.
موضوعات مختلفی وجود دارند که ميتوانند موضوع خوبی برای تحقيق باشند
مثآل تاريخچه معارف در شغنان ،تاريخ موسقی پيش از ميرافگن(ميرافگند) ،جمع
آوری بيوگرافی شاعران در يک مجموعه وغيره وغيره.
 -7آيا ممکن است يا توانايی پولی آنرا داريم که يک صندوق کمک پولی به
همت همه شغنانی ها ی داخل وخارج شغنان بوجود بياوريم؟ واز آن طريق کمک
پولی به محصلين کم بضاعت در فراگيری مهارت های مسلکی يا تحصيلی ،به
مريضان بی امکانات يا در نشر وچاپ مواد و کتب که بميراث فرهنگی مردمان
شغنان ارتباط داشته باشد استفاده نماييم.
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